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 مقدمة 
 

 مشروع سالم -رسم خرائط الجھات الفاعلة 
 

زیادة كبیرة في المشاریع  2016و  2015شھدت تونس منذ سنتي 

) في جمیع PVEالوقایة من التطرف العنیف (والمبادرات التي تھدف إلى 

أنحاء أراضیھا. وقد لعب المجتمع المدني دوًرا حاسًما في تنفیذ ھذه البرامج 

. وفي ھذا الصدد، 1التي تھدف إلى الوقایة من التطرف العنیف والرادیكالیة.

تساھم بعض الجھات الفاعلة بشكل غیر مباشر في عملیة الوقایة من خالل 

 تي تستھدف األسباب الجذریة للتطرف العنیف. األنشطة ال

یة یتمثل الغرض من ھذا المسح في تحدید الجھات المؤسسیة و الجمعیات

عنیف وجمیع الجھات الفاعلة األخرى المشاركة في الوقایة من التطرف ال

 -سالم على المستوى الوطني واإلقلیمي وفي البلدیات المعنیّة بمشروع ال

عتبر رسم یلعنیف: مقاربة حقوق اإلنسان وبناء السالم. الوقایة من التطرف ا

 خرائط مختلف الجھات الفاعلة التي تحارب التطرف العنیف باستخدام

مل ذي وسائل مختلفة على األراضي التونسیة أداة أساسیة وتمھیدیة ألي ع

اعلة العاملة صلة بھذه القضایا. في الواقع، تعد المعرفة الجیّدة بالجھات الف

ًرا، من ا المجال المحدد ضمانًا إضافیًا لفعالیة مشروع سالم. وأخیفي ھذ

شأن خلق مساحات للتعاون والحوار مع مختلف المحاورین الموجودین 

 على المستوى المحلي أن یضمن مجال عمل أوسع وأكثر فعالیة.
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1 -BetweenDependencyandSelf –CounteringViolentExtremisminTunisia “Letsch, L. (2018) 
Reliance"JournalforDeradicalisation. Nr. 17. ISSN: 23639849 

 الفھرس

 
 

 03           المقدمة

 05        المقاربة النظریة والمنھجیة01 
 05        . اإلطار النظري1.1
 06        المقاربة المنھجیة 1.2

08    تحدید الجھات الفاعلة الرئیسیة العاملة على المستوى الوطني 02
  

 رسم خرائط الجھات الفاعلة في بلدیة سیدي حسین  03
 34       تونس –السیجومي 

 رسم خرائط الجھات الفاعلة في بلدیة جبل جلود  04
 40          تونس -

 رسم خرائط الجھات الفاعلة في بلدیة حي النسیم  05
 41          أریانة -

 رسم خرائط الجھات الفاعلة في بلدیة حي ھادي نویرة 06
 42          سكرة - 

43   الكاف –رسم خرائط الجھات الفاعلة في بلدیة الكاف الشرقیة  07
  

 رسم خرائط الجھات الفاعلة في بلدیة الزھور  08
 49         القصرین -

 53    مدنین –رسم خرائط الجھات الفاعلة في بلدیة جرجیس  09

 رسم خرائط الجھات الفاعلة في بلدیة بني خداش  10
 56          مدنین -

 رسم خرائط الجھات الفاعلة في بلدیة تطاوین الشمالیة  11
 60         تطاوین -

 64         تحلیل البیانات 12



 

 

. اإلطار النظر1.1
 . اإلطار النظري1.1

یعتمد رسم الخرائط ھذا على المفھوم الدقیق للتطرف العنیف. 

وفي الواقع، تتمثل ھذه العملیة في معالجة ھذا المفھوم كمسألة 

اجتماعیة لھا آثار على األمن ولیس كمشكلة أمنیة لھا آثار 

. ولھذا السبب، ال یقتصر رسم الخرائط الحالي 2اجتماعیة.

على ذكر الجھات الفاعلة التي تنفذ أنشطة مرتبطة مباشرة 

بالوقایة من التطّرف العنیف، بل تعتبر جھة فاعلة رئیسیة 

كّل منظمة تنفذ إجراًء مباشًرا أو غیر مباشر یھدف إلى 

 الوقایة من أي ظاھرة یمكن أن تولد العنف وتؤدي إلى تعبیر

 متطرف. 

 

عند إجراء ھذا المسح ویستند  طار النظريیتم استخدام اإل

إلى مفھوم الدراسة الذي اقترحھ واعتمده برنامج األمم 

. وبالتالي، یتم تصنیف األنشطة 3(UNDP)المتحدة اإلنمائي 

التي تھدف إلى الوقایة من التطرف العنیف في ثالثة أبعاد 

تحدید لمقاومة رئیسیة: األنشطة المخصصة على وجھ ال

)، واألنشطة األنشطة CVEالتطرف العنیف ومكافحتھ (

التي ال تھدف تحدیدًا إلى الوقایة من التطرف العنیف ولكن 

من خالل العمل على أسبابھ الجذریة، وأخیًرا األنشطة التي 

تعزز الوقایة التطرف العنیف من خالل خلق أرضیة مواتیة 

 لھذا النوع من األنشطة. 

                                                      
2 Rethinking “Aly, A., Balbi, A.M. & Jacques, C. (2015) 
countering violent extremism: implementing the role of 

Journal of Policing, Intelligence and ”,civil society
13-3Counter Terrorism, 10:1,  

 
3    JourneytoExtremisminAfrica: “UNDP (2017) 
Drivers, 

New ”. IncentivesandtheTippingPointForRecruitment

مج األمم المتحدة اإلنمائي ھذه الفئات وفقًا للمعاییر یحدد برنا

 التالیة: 

 

. الوقایة من التطرف العنیف/ مكافحة التطرف العنیف 1

: ھي األنشطة المصممة خصیًصا لمقاومة التطرف المحددة

العنیف التي یتم تنفیذھا بإرادة محددة لمنع التجنید أو تلقین 

عادة تأھیل األعضاء الجماعات المتطرفة العنیفة و / أو إ

 السابقین في ھذه الجماعات. 

   

: ھي األنشطة التي . الوقایة من التطرف العنیف ذات الصلة2

لم تُصمم في األصل للوقایة من التطرف العنیف والتي تسعى 

في نفس الوقت إلى تقلیل العوامل الھیكلیة (عوامل الدفع 

 والجذب). 

 

: ھي األنشطة التي یة. الوقایة من التطرف العنیف الموات3

تسعى عموما إلى الحد من المناخ العام الذي یزدھر فیھ 

التطرف العنیف، وغالبًا ما تجمع ھذه الفئة مبادرات أوسع 

 نطاقًا لبناء السالم. 

 

ف الوقایة من التطّرف العنیف على  وفقًا لھذه المقاربة، تُعرَّ

لى أنھا تظافر جھود شامل للمبادرات التي ال تھدف فقط إ

إحباط التلقین العقائدي أو إعادة دمج األشخاص الذین تم 

York: UnitedNations Development Programme, 
Regional Bureau for Africa .  

-to-https://journey
-extremism.undp.org/content/downloads/UNDP

english.pdf-2017-report-JourneyToExtremism 
 

01 
 

 المقاربة النظریة والمنھجیة

https://journey-to-extremism.undp.org/content/downloads/UNDP-JourneyToExtremism-report-2017-english.pdf
https://journey-to-extremism.undp.org/content/downloads/UNDP-JourneyToExtremism-report-2017-english.pdf
https://journey-to-extremism.undp.org/content/downloads/UNDP-JourneyToExtremism-report-2017-english.pdf


 

 

تلقینھم بالفعل، بل والتي تھدف أیًضا للمساھمة بشكل فعّال 

في االستقرار وبناء السالم. كما یجب أن تستند إلى مجموعة 

من العوامل التي تؤید تنفیذ سیاسات فعّالة من قبل أشخاص 

لتطور التطرف لدیھم وسائل عمل للوقایة من أي مصدر 

 العنیف. 

 

ة وتنبني في ھذا البعد الصلة بین األھداف العامة للمساعد

) والوقایة من التطّرف العنیف. ODAاإلنمائیة الرسمیة (

رامج بوتتیح ھذه الروابط إمكانیة تحدید النقاط المشتركة بین 

ما كالتنمیة واألھداف الرئیسیة للوقایة من التطرف العنیف. 

المقاربة الضوء على مسؤولیات القطاع العمومي تسلط ھذه 

ومؤسساتھ في مواجھة ھذه الظاھرة. وتضطلع ھذه الجھات 

یر، الفاعلة بدور رئیسي في اتخاذ القرارات التي یمكن أن تغ

أو حتى تطلق المواقف التي تعتبر حاسمة لنجاح برامج 

 الوقایة.

 

واًعا اه أنوبناًء على ھذه المبادئ، یشمل التخطیط المبیّن أدن

مختلفة من الجھات الفاعلة مثل المؤسسات والجمعیات 

ھا والكثیر من الجھات األخرى. وتتمثل النقاط المشتركة بین

حلیة في التزاماتھما على المستویات الوطنیة واإلقلیمیة والم

 للحد من األسباب التي تسبب ھذا اإلفراط في العنف.

 

 المقاربة المنھجیة .2.1
 

 .منھجیة نوعیةالخرائط باستخدام  تم إجراء رسم

 

تدخل تیلبي تحدید الجھات الفاعلة، الموجودة والتي یُحتمل أن 

دى في تونس، معاییر الدراسیة التالیة: موقعھا الجغرافي وم

یف مالءمة أنشطتھا للحد من العوامل التي تولد التطرف العن

 باإلضافة إلى تأثیرھا على نطاقھا اإلقلیمي. 

                                                      
4  Agostino, K., &  Eddine, M., Garnham, B.,-Nasser
Caluya, G. (2011). Countering violent extremism 

2522-TR-(CVE) literature review. DSTO یمكن الوصول إلیھ .

 

ویعتمد أحد المعاییر األولى المطّبقة في اإلختیار على التمییز 

بین ممارسات الوقایة من التطرف العنیف وممارسات 

مكافحة التطرف العنیف أو مكافحة اإلرھاب، مع األخذ بعین 

اإلعتبار أن استراتیجیات الوقایة من التطرف العنیف تركز 

. ونتیجة 4یفعلى الوقایة بدالً من االستجابة للتطرف العن

لذلك، فقد تم إجراء الفرز األّول باختیار أال یأخذ في االعتبار 

سوى الجھات الفاعلة التي تنفذ أنشطة الوقایة على جمیع 

المستویات ولیس الجھات التي تقدم استجابات للطوارئ أو 

 األمن أو المراقبة. 

 

تمت إضافة المعاییر التالیة أیًضا من أجل تحسین ھذه 

بع أوالً، لم یتم أخذ الجمعیات الخیریة ذات الطا الدراسة.

 المذھبي في االعتبار بسبب الطبیعة غیر المؤكدة للخدمات

 التي یمكن أن تقدمھا للمستفیدین منھا. 

 

سیة كما لم یتم تضمین المنظمات السیاسیة مثل األحزاب السیا

 ومكاتب األحزاب المحلیة، حیث تم التوقع بأن تكون أعمال

 یتم تنفیذھا وفقًا لمصالحھا.  حزبیة أو

 

ى فحین على المستوى البلدي، تم األخذ بعین االعتبار البن

التحتیة العمومیة على غرار دور الشباب ودور الثقافة 

نشطة والھیاكل الریاضیة، نظرا ألنھا تمثل مراكز استقبال لأل

على المستوى المحلي في السیاق التونسي. ویمكن في بعض 

فیھ ون ھذه األماكن ھي المساحات الوحیدة للتراألحیان أن تك

في البلدیات وبالتالي فھي ذات أھمیة قصوى في التنمیة 

 االجتماعیة للشباب. ولھذا السبب قد تم إعتبارھا في ھذه

 الدراسة مؤسسات تسمح بتوطید السالم (الوقایة من التطرف

 المواتیة). -العنیف 

http://www.dtic.mil/cgi-:على الرابط
AD=ADA543686؟bin/GetTRDoc 

http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA543686
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA543686
http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA543686


 

 

 

ى أساس األنشطة عالوة على ذلك، تم تشریك الجمعیات عل

ة التي تنظمھا. وفي ھذا الصدد، فقد تم وضع قائمة باألنشط

 المناسبة ذات األولویة: 

 حمایة حقوق اإلنسان واإلنتقال الدیمقراطي  −

الدعم االجتماعي والقانوني لألشخاص المعرضین  −

لخطر االستبعاد االجتماعي أو ضحایا التعذیب أو 

 سوء المعاملة. 

مناصرة حقوق اإلنسان لمناھضة جمیع أنواع  −

  التمییز ضد قوانین قمع الحریة وانتھاكات الشرطة.

تھدف جمیع األنشطة إلى تعزیز المھن للشباب أو  −

 السجناء السابقین.

 دعم وبناء السالم وحل النزاعات غیر العنیفة −

الوعي بحقوق اإلنسان والمساواة بین الجنسین  −

ف العنیف وتلقین الفكر والوقایة من كل من التطر

 اإلرھابي. 

ق برامج التنمیة المحلیة وحمایة البیئة وتعزیز حقو −

 المواطنین في العیش في بیئة صحیّة.

 دعم أنشطة المواطنة النشطة.  −

 شبكات المراقبین  −

 األنشطة الفنیة والثقافیة.  −

 

تم تحدید الجھات الفاعلة بناًء على قاعدة بیانات مجمعة 

 سائل مختلفة: باالعتماد على و

 

مقابالت مھیكلة / توجیھیة مع ممثلي الجمعیات  .1

 مباشرة أو عبر الھاتف 

 

جمع البیانات والمعلومات على الموقع الرسمي  .2

وصفحة الفیسبوك الخاصة بالجمعیات للتعرف 

 على مھمتھا وأنشطتھا. 

 

ى تحلیل المعلومات المتوفرة في قواعد البیانات (عل .3

منصة المجتمع  -سبیل المثال منصة جمعیتي 

المدني التونسیة) وفي وسائل اإلعالم (مقاالت في 

 الصحف والمجالت، البث اإلذاعي، إلخ). 

 

االطالع على البیانات والوثائق الرسمیة الصادرة  .4

 .عن مختلف الوزارات و / أو اللجان الوطنیة
 
 
 

 



 

 
 

 . الوقایة من التطرف العنیف المحددة2.1
 

 التدخلمنطقة  المبادرة (المبادرات) -البرنامج (البرامج)  -وصف المشروع (المشاریع)  الجھات الفاعلة

المعھد الدولي 
 للعمل الالعنفي 

)NOVACT( 

في إطار االستجابة للعولمة وعواقبھا االقتصادیة  2000تم إنشاء ھذه المنظمة العالمیة في عام 
 واالجتماعیة. وكذلك لالستجابة لمنطق الحروب التي تنتشر في العالم وال سیما بعد غزو العراق.

والعراق باإلضافة إلى قطب مغاربي. تم نقل القطب المغاربي وقد تم تأسیس قطب شرقي في فلسطین 
 من المغرب إلى تونس. 2016منذ عام 

 
 مشاریع "نوفاكت" في تونس:

. مشروع "خطوة" بالشراكة مع جمعیة النساء الدیمقراطیات والرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق 1
 اإلنسان.

 التعبیر.. مشروع "بر األمان" حول اإلعالم البدیل وحریة 2

 مستوى الدولي والوطني. ال
في تونس: تونس الكبرى 
والقصرین والكاف ومدنین 

 وتطاوین. 
 

02 
الجھات الفاعلة الرئیسیة العاملة على المستوى  تحدید

  الوطني



 

 

. یھدف مشروع "كسر السالسل"، بالشراكة مع المنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة 3
 ومنظمة محامون بال حدود، إلى تعزیز قدرات المجتمع المدني في مجال االتجار بالبشر. 

. مشروع "سالم" الذي یشمل إعداد تشخیص لألسباب الجذریة للتطرف العنیف واإلرھاب 4
باإلضافة إلى الوقایة من التطرف العنیف من خالل الفن في تونس. تجري منظمة نوفاكت األنشطة 

 التالیة: 
 التطرف العنیف. الوقایة من -
 محاربة عدم المساواة بین الجنسین. -
 التبادل واالتصال بین الشعوب.بناء سیاسات  -
 مقاومة الخوصصة والحروب. -

 تعتبر مظمنة نوفاكت أحد الشركاء المكونین لمرصد الوقایة من التطرف العنیف. 
 لوقایة منفي أعقاب مؤتمر برشلونة ل 2017وقد تم إنشاء مرصد الوقایة من التطرف العنیف سنة 

 التطرف العنیف في المنطقة األورومتوسطیة.
الرابطة التونسیة 
للدفاع عن حقوق 

 اإلنسان 
)LTDH( 
 

من أجل رصد حقوق اإلنسان  1976تأسست جمعیة الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق اإلنسان سنة 
والدفاع عنھا في تونس. كما تعتبر عمیدة رابطات حقوق اإلنسان في إفریقیا والعالم العربي. وتعتر 

حصلت على  الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق اإلنسان أحد المكونات الرئیسیة للحوار الوطني التي
لنجاحھا في مھمة إجراء االنتخابات الرئاسیة والتشریعیة وكذلك  2015جائزة نوبل للسالم سنة 

. باإلضافة إلى ذلك، تعتبر الرابطة التونسیة للدفاع عن 2014المصادقة على الدستور الجدید سنة 
یقیة المغاربیة لمنظمات حقوق اإلنسان جزء من العدید من الشبكات الوطنیة والدولیة بما في ذلك التنس

). وتقوم الرابطة التونسیة ASL) والتحالف من أجل األمن والحریات (CMODHحقوق اإلنسان (
للدفاع عن حقوق اإلنسان حالیًا بتنفیذ أنشطة الوقایة من التطرف العنیف في إطار مشروع سالم. 

عن إیجازات حول مشروع كما تصدر تقریرا عن أسباب التطرف العنیف في السجون التونسیة فضال 
قانون حالة الطوارئ. كما نظمت الرابطة أیضا حواًرا مجتمعیًا حول اإلطار االستراتیجي للوقایة 

 . 2018من التطرف العنیف في سنة 
 

 المستوى الوطني
 



 

 

التحالف من أجل 
األمن والحریات 

)ASL ( 

یتكون التحالف من أجل األمن والحریات من ثماني جمعیات تونسیة: الرابطة التونسیة للدفاع عن 
وجمعیتي  Solidar Tunisieحقوق اإلنسان و منظمة محامون بال حدود و البوصلة ومبدعون و 

والمنتدى للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة والمنظمة العالمیة لمنھاضة التعذیب ومنظمة 
Psychologues du Monde  مكتب تونس. ویھدف التحالف إلى القیام بأعمال المناصرة في

أوساط صانعي القرار للدفاع عن الحقوق األساسیة في سیاق مكافحة اإلرھاب. كما قام التحالف 
 وحقق نتائج إیجابیة للغایة.  26-2015بتنظیم حملة خالل مشروع تعدیل قانون مكافحة اإلرھاب 

 المستوى الوطني 

االتحاد العام 
للشغل التونسي 

)UGTT( 

یعتبر االتحاد العام التونسي للشغل أقدم منظمة وطنیة في تونس، وقد تم تأسیسھا من قبل الشھید 
. وعلى الرغم من اإلتحاد العام التونسي للشغل ھو منظمة نقابیة 1946جانفي  20فرحات حشاد في 

ى منذ تاریخ تأسیسھ. كما أنھ شریك رئیسي في إال أنھ یلعب دورا اجتماعیا رئیسیا على المستو
مشروع "سالم" للوقایة من التطرف العنیف. ویعد ھذا المشروع األول فیما یتعلف بھذا الموضوع 

 ویعتبر االتحاد العام التونسي للشغل جزًءا منھ بشكل مباشر.
مة الشباب في الحیاة باإلضافة إلى ذلك، قام االتحاد العام التونسي للشغل بإعداد دراسة حول مساھ

السیاسیة والعمل المدني. وترتبط ھذه الدراسة بشكل غیر مباشر بموضوع الوقایة من التطرف 
 العنیف. كما قام االتحاد العام التونسي للشغل بإعداد دراسة حول العنف ضد المرأة في مكان العمل.

 

 المستوى الوطني

اتحاد أصحاب 
الشھادات 

المعطلین عن 
 )UDCالعمل (

. ویناضل ھذا االتحاد من أجل 2006تأسس اتحاد أصحاب الشھادات المعطلین عن العمل في ماي 
خلق فرص عمل ألصحاب الشھادات الذین ال یستطیعون دخول عالم العمل وجرحى الثورة 
والمقربین من الشھداء. وقد لعب اتحاد أصحاب الشھادات المعطلین عن العمل دوًرا مھًما للغایة في 

الفساد وعمل على إیجاد حلول لتقلیص معدل البطالة في تونس. ووتجسد رؤیة اتحاد أصحاب  مكافحة
الشھادات المعطلین عن العمل فیما یتعلق بظاھرة التطرف العنیف في أنھا مرتبطة بالدولة باعتبارھا 

 مسؤولة عن الظروف (األسباب) التي تؤدي إلى اإلرھاب والتطرف العنیف.
 التالیة من بین المشاریع األكثر أھمیة:وتعتبر المشاریع 

التي سعت إلى دمج الشباب المھمش  2016السیجومي سنة  -تجربة الجامعة الشعبیة سیدي حسین
 في اإلطار االجتماعي من خالل العمل الثقافي واالبتكار الذاتي.

 المستوى الوطني 



 

 

 
المجموعة 

 التطوعیة المدنیة 
)GVC( 

GVC  تأسست في السنوات السبعینیات. وتتمحور أنشطتھا حول التنمیة وكذلك ھي منظمة إیطالیة
 االستجابة للطوارئ في أوقات الحرب والكوارث الطبیعیة.

 وتعتبر المشاریع التالیة من أھم مشاریعھا:
 . فیلم إعالمي: مشروع إقلیمي في تونس ومصر وفلسطین واألردن یعنى ببعد النوع االجتماعي. 1
2 .Eco-Femmes:  مشروع یھدف إلى تعزیز قدرات جمعیات المجتمع المدني في مجال

 التعاونیات النسائیة الریفیة. والیتي القصرین وسیدي بوزید.
في إطار ھذا المشروع ھي المنظمة التي تركز على والیة مدنین.  GVC. مشروع سالم: تعتبر 3

سباب الجذریة للتطرف العنیف وستبني المنظمة تدخالتھا على أساس الدراسة التي أجریت حول األ
 في منطقة مدنین.

 . مشروع "طوارئ" في لیبیا الذي یدار من تونس بسبب الظروف األمنیة غیر المستقرة في لیبیا.4
 

 المستوى الدولي والوطني. 
 والیة مدنین 

جمعیة رؤیة حرة 
)FSA ( 

لتعزیز المواطنة النشطة خاصة بین الشباب التونسي.  2011تأسست جمعیة رؤیة حرة في سنة 
 وكانت من أوائل الجمعیات في تونس المتخصصة في الوقایة من التطرف العنیف. 

 مشاریعھا: 
 ."الشباب الناشطون في بناء السالم "1

ف بین الشباب الذین تتراوح ویھدف للوقایة من التطرف العنی 2015ھو مشروع تم تنفیذه سنة 
عاًما في ست مناطق. وقد تم إتمام المشروع بدعم مالي من منظمة األمن  18و 12أعمارھم بین 

 البشري الھولندیة.
عالوة على ذلك، تم تنفیذ دورات تدریبیة حول ثقافة الحوار ومفھوم األمن البشري وتعزیز 

 القدرات الشخصیة للشباب من حیث النقاش. 
 یادات التونسیة لألمن البشري". "الق2

 ھو مشروع یھدف إلى الوقایة من التطرف العنیف بین المراھقین في تونس وھولندا. 

 المستوى الوطني:
تونس الكبرى وبن عروس  

ومدنین والكاف وسلیانة 
 والقصرین.



 

 

. تدیر جمعیة رؤیة حرة أیًضا مشاریع ذات منظور قائم على النوع االجتماعي في الوقایة من 3
مخصص للتحضیر التطرف العنیف، مثل "المرأة من أجل السالم واألمن"، الذي یعتبر مشروع 

 بشأن المرأة بصفتھا فاعلة في السالم واألمن البشري.  25-13العتماد قرار األمم المتحدة رقم 
 "Genderist. مشروع "4

برنامج تمكین النوع االجتماعي في مقاربة السیاسات المحلیة وآلیات المناصرة لقضایا المرأة. تم 
 تنفیذ المشروع في عدة مناطق

وغیرھا من مجاالت التحرر الفني للشباب  del oprimidoم: أنشطة مسرح . شركاء مشروع سال5
 المعرضین لخطر التھمیش. 

الجمعیة التونسیة 
للنساء 

الدیمقراطیات 
)ATFD( 
 

من أجل الدفاع عن حقوق المرأة  1989تأسست الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات سنة 
وتعزیزھا في تونس. وقد أنشأت الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات أّول مركز لالستماع للنساء 

من أجل اعتماد القانون المتعلق بالتحرش  2004. وناضلت الجمعیة سنة 1993ضحایا العنف سنة 
الجنسي. كما لعبت الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات دوًرا مھًما خالل الثورة التونسیة سنة 

، ثم في األحداث التي تلت ذلك وناضلت بشكل خاص من أجل قوائم تحترم المساواة بین 2011
 الرجل والمرأة في انتخاب المجلس التأسیسي. 

والحریات الفردیة وحول قانون المساواة في  تنشط الجمعیة بشكل كبیر في الدفاع عن الحقوق
 المیراث. 

حیث تعمل في العدید من المواضیع المتعلقة بشكل مباشر بالوقایة من التطّرف العنیف نظرا ألن 
 الجمعیة تدعم النساء ضحایا العنف والتعذیب واإلرھاب.

 لكنھا تعمل أیًضا على مواضیع أكثر عمومیة مثل بناء السالم واألمن.
 تبر الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات أیضا واحدة من الجمعیات الشریكة لمشروع السالم. وتع

 

 المستوى الوطني

مرصد الوقایة من 
 التطرف العنیف

)OPEV( 

بمبادرة من قوى  2017تأسس مرصد الوقایة من التطرف العنیف بعد مؤتمر برشلونة في سنة 
المجتمع المدني والجمعیات والمنظمات األورومتوسطیة. ویھدف المرصد إلى تعزیز الوقایة من 

 التطرف العنیف والسالم. 

 المستوى الدولي 



 

 

 -) OPEVنیف (وحتى اآلن، للمرصد ثالثة فروع، بما في ذلك "مرصد الوقایة من التطرف الع
 بتونس". 

 یتكون مرصد الوقایة من التطرف العنیف من:
 أسبانیا -المعھد الدولي للعمل الالعنفي  -
 تونس -جمعیة رؤیة حرة  -

 تونس -الرابطة التونسیة للدفاع عن حقوق اإلنسان
 تونس -االتحاد العام التونسي للشغل

 تونس -الجمعیة التونسیة للنساء الدیمقراطیات -
 إیطالیا. -موعة التطوعیة المدنیةالمج

 . 2017وضع المرصد برنامًجا شامالً لمكافحة التطرف العنیف منذ إنشائھ في سنة 
وفي ھذا السیاق، ولد مشروع سالم: الوقایة من التطرف العنیف في تونس: مقاربة قائمة على 

 حقوق اإلنسان وتوطید السالم. 
 یتضمن المشروع ما یلي:

مل للعوامل واألسباب الجذریة للتطرف العنیف من خالل دراسة میدانیة إنتاج تشخیص شا -
 أجریت في ست مناطق: أریانة والقصرین والكاف وتطاوین ومدنین.

 بحث مخصص لمساحة السجن لفھم وسائل التلقین. -
إنتاج خارطة ألنشطة المجتمع المدني والمؤسسات العمومیة التي تعمل على الوقایة من التطرف  -

 نیف في تونس. الع
 أوكسفام 

 
+ 
 

تعتبر منظمة أوكسفام اتحادا كونفدرالیا متكون من عشرین منظمة مستقلة تعمل ضد أنواع الظلم. 
 كما تعمل أیضا في أكثر من مائة دولة.

األمم المتحدة للمرأة في تونس على مسألتي النوع وتعمل منظمة أوكسفام بالشراكة مع ھیئة 
بحثًا یھدف  Samuel Hallاالجتماعي و"المرأة والسالم واألمن" في تونس. أجرى مركز أبحاث 

إلى اإلجابة عن عدة أسئلة حول ظاھرة التطرف العنیف في تونس خاصة فیما یتعلق بمكانة ودور 

 المستوى الوطني والدولي 



 

 

ھیئة األمم المتحدة 
 للمرأة
 تونس 

 
+ 
 

Samuel Hall  

أیًضا مقاربة أوسع لتحلیالت ظاھرة  Samuel Hallالمرأة في ھذه الظاھرة. كما یقدم مركز 
 التطرف العنیف في تونس، خاصة من خالل:

 
 تجاوز تحلیالت الظاھرة المبنیة على الصور النمطیة القائمة على النوع االجتماعي -
 
 دمج مقاربة قائمة على تحلیل العالقات بین النوع االجتماعي -
 
الوقایة من التطرف العنیف ومكافحة التطرف العنیف تحلیل تأثیر السیاسات العامة المتعلقة ب -

 المسلّط على حقوق المرأة.
 

 تم دعم ھذا المشروع من قبل الحكومة الفنلندیة. 
المنتدى 

االقتصادي 
 المغاربي 

)MEF( 

 2011 ) مركزا مستقال للفكر والعمل تم إنشاؤه سنةMEFیعتبر المنتدى االقتصادي المغاربي (
 بھدف دعم التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في منطقة المغرب العربي.

وتتمثل مھمتھا في الجمع بین مختلف الجھات الفاعلة وحشدھا لتحفیز التنمیة االقتصادیة 
واالجتماعیة المستدامة في المنطقة المغاربیة. ویؤمن المنتدى االقتصادي المغاربي بأن المواطن 

 المفتاح لبناء اقتصادات مستدامة ومجتمعات شاملة.  المطلع والنشط ھو
. معالجة رادیكالیة الشباب من خالل الدمج: مشروع یدعمھ المركز الدولي لبحوث التنمیة. وقد تم 1

) إلى تحدید 2017بناء ھذا المشروع على أساس البحث والعمل. یھدف البحث (الذي بدأ سنة 
رف والوقایة من التطرف العنیف في سیاق ما بعد الثورة مركزیة "اإلدماج" في برامج إزالة التط

في تونس. ویتناول الجزء األول من ھذه الدراسة إدراج الشباب التونسي في استراتیجیات القضاء 
على التطرف والوقایة من التطرف العنیف. وبناءا على المقاربات النوعیة والكمیة، فال یتمثل 

التحویل الحالیة باستخدام اإلدماج ولكن أیًضا في تحلیل فعالیة ھدفھا فقط في فھم برامج الوقایة و
 اإلدماج في االستراتیجیات الحالیة في تونس وفي أماكن أخرى.

 ": 3ESHRAمشروع " -2

 المستوى الوطني 



 

 

وقد جمع أصحاب المصلحة على  2019و 2017" بین سنتي 3ESHRAتأسس مشروع "
المساواة بین الجنسین. وقد أنشأ عشرة منسقین المستویین المؤسسي والفردى للتعاون والنقاش حول 

محلیین منتشرین عبر تونس شبكات جدیدة متكونة من المجتمعات المحلیة واإلقلیمیة والوطنیة في 
 جمیع أنحاء البالد.

برنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي 

)PNUD( 

األمم المتحدة، مكتب تونس، واألكثر انخراًطا یعتبر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي إحدى وكاالت 
في الوقایة من التطّرف العنیف. یدیر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي العدید من األعمال والمشاریع. 

كما یعمل مع العدید من الجھات الفاعلة بما في ذلك الدولة التونسیة ومنظمات المجتمع المدني 
 والقطاع الخاص.

 
 المشاریع: 

بھدف  2017-2016كین: أول مشروع تم فیھ دمج منظور الوقایة من التطرف العنیف في تم -1
تعزیز المواطنة ودعم التماسك االجتماعي والمجتمع المدني. وقد تم دعم برنامج األمم المتحدة 

اقتصادیًا من قبل النرویج وكوریا بشكل أساسي فیما یتعلق بالنساء والشباب. وقد تعلقت األنشطة 
سیة لـ "تمكین" ببناء قدرات منظمات المجتمع المدني والتدریب. كما قام المشروع بتمویل الرئی

 مشاریع نفذتھا جمعیات صغیرة في المناطق التونسیة.
، من خالل برنامج مساھمة 2018تمویل منظمات المجتمع المدني، في مشروع تمكین سنة  -2

صمود المجتمعي في مواجھة التطرف العنیف. المرأة التي تعیش في المناطق الریفیة في تعزیز ال
 كما تم تمویل العدید من الجمعیات الصغیرة في منطقة مدنین.

أطلق برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بالشراكة مع الھیئة الوطنیة لمكافحة اإلرھاب، في جانفي  -3
م فني ومالي دعوة لتقدیم مقترحات لمنظمات المجتمع المدني. وقدمت الدعوة خدمة دع 2019

لمبادرات المواطنین التي تھدف إلى تعزیز القدرة على التكیّف في والیة مدنین في مواجھة 
 التطرف العنیف. 

 المستوى الوطني والدولي 

محامون بال حدود 
 بلجیكا 

النفاذ منظمة محامون بال حدود ھي منظمة غیر حكومیة تقدم المساعدة اإلنمائیة ومتخصصة في 
. تنسق منظمة 2011إلى العدالة ویتواجد مقرھا الرئیسي في بروكسل. ولھا مكتب في تونس منذ 

 المستوى الوطني والدولي 
 



 

 

 في تونس
)ASF( 
 

محامون بال حدود العدید من المشاریع بالشراكة مع الجھات الفاعلة التونسیة (المنظمات غیر 
م العدالة الحكومیة المعنیة بحقوق اإلنسان والمھنیین القانونیین): من خالل دعمھم في إصالح نظا

وتحقیق العدالة االنتقالیة واحترام حقوق اإلنسان وإنشاء خدمات مساعدة قانونیة یمكن النفاذ إلیھا 
 وذات جودة عالیة.

 . مشروع كسر المحرمات: 1
مكافحة االتجار بالبشر في تونس بالشراكة مع نوفاكت والمنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة 

 واالجتماعیة. 
حقوق األشخاص المحتجزین في تونس. یھدف ھذا المشروع إلى تحسین تنفیذ  . مشروع حمایة2

اإلصالح الجدید لقانون اإلجراءات الجنائیة من خالل تحسین نفاذ األشخاص المحتجزین لدى 
 الشرطة إلى العدالة وزیادة الوعي العام بحقوق االحتجاز لدى الشرطة.

لمنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة . مشروع األمن وحقوق اإلنسان: بالشراكة مع ا3
واالجتماعیة، یھدف ھذا المشروع إلى المساھمة في الوقایة من التطرف العنیف من خالل تعزیز 

سیادة القانون واحترام حقوق اإلنسان في إطار السیاسة األمنیة للدولة التونسیة. وسیتم نشر دراسة 
البحث في إشكالیة االرتباط بین عنف شاب من المناطق واألحیاء المھمشة بھدف  1000حول 

الدولة والفعل العنیف. ویتضمن المشروع تنظیم مؤتمر وطني یجمع صناع القرار السیاسیین 
والجھات الفاعلة في المجتمع المدني من أجل تقدیم توصیات لتكییف خطة العمل ضد التطرف 

 والتطرف العنیف على المستوى الوطني.
دني لتحسین ظروف االحتجاز وإعادة اإلدماج في تونس. یتم تنفیذ برنامج دعم المجتمع الم -4

بالشراكة مع الجمعیة التونسیة لمكافحة األمراض المنقولة  2021إلى  2018المشروع من 
 باالتصال الجنسي واإلیدز.

 
تعتبر منظمة محامون بال حدود إحدى الجمعیات التي تشكل جزءا من التحالف من أجل األمن 

 ) ASLوالحریات (



 

 

منظمة العفو 
 الدولیة 
 تونس 

منظمة العفو الدولیة ھي حركة عالمیة لألشخاص الذین یعملون من أجل احترام وحمایة حقوق 
 اإلنسان المعترف بھا عالمیاً.

 وتعتبر منظمة العفو الدولیة مسجلة في تونس كجمعیة دولیة. 
) انتھاكات حقوق اإلنسان المرتكبة في 2015حیث تصدر تقاریر سنویة تدین فیھا (خاصة منذ 

 سیاق مكافحة اإلرھاب. 
حول  On Ne Me Disait Jamais Pourquoiأیًضا تقریًرا بعنوان  2018وقد نشرت سنة 

 موضوع القیود التعسفیة على حریة التنقل في تونس المرتبطة باألمن القومي. 
فة إلى ذلك، تنظم منظمة العفو الدولیة ندوات ودورات تدریبیة حول موضوع حقوق باإلضا

 اإلنسان في سیاق مكافحة التطرف العنیف واإلرھاب. 
 ). ASLوھي جزء من التحالف من أجل األمن والحریات (

 المستوى الدولي 

منظمة البحث عن 
أرضیة مشتركة 

)SFCG تونس ( 

مشتركة منظمة غیر حكومیة مكرسة لتعزیز السالم واالستقرار تعتبر منظمة البحث عن أرضیة 
 ولدیھا مقر في بروكسل ومقر في واشنطن. 1982في المجتمعات. وقد تم تأسیس ھذه المنظمة سنة 

 یتركز نشاطھا في تونس على برامج تنمیة القیادات الشبابیة وتشكیل المؤسسات اإلعالمیة. 
 ). 2017-2015مشروع المقاربة من األسفل إلى األعلى لمكافحة التطرف العنیف ( -1

یھدف ھذا المشروع إلى زیادة قدرة المجتمعات الضعیفة على الوقایة من التطرف العنیف 
واالستجابة لھ في تونس. ویھدف المشروع، من خالل معالجة الوقایة من التطرف العنیف، إلى 

أصحاب المصلحة وفھم المعلومات التي تحفز التونسیین على دعم الدعایة زیادة مشاركة مختلف 
أو الجماعات المتطرفة العنیفة. وقد سعى المشروع، من خالل تحویل ھذه المعرفة إلى أنشطة 

مجتمعیة ملموسة، إلى تعزیز قدرة أصحاب المصلحة على معالجة التطرف العنیف والوقایة منھ 
 مناطق تونسیة. 6في 

 لیلة: بناء قدرة األطفال على التكیّف أمام العنف.  1001. 2
شھًرا إلى بناء قدرة الشباب التونسي على التكیّف في سیاق  12یھدف ھذا المشروع الذي یستغرق 

السیناریوھات العنیفة من خالل زیادة التعلیم وااللتزام بالقیم اإلنسانیة اإلیجابیة. ومن أجل تحقیق 
مة البحث عن أرضیة مشتركة بتطویر برنامج وسائط متعددة قائم على ھذا الھدف، فقد قامت منظ

 المستوى الدولي 



 

 

والیات  10مدرسة في  20لیلة" في  1001سلسلة تلفزیة في شكل رسوم متحركة تحت عنوان "
تونسیة. ویھدف المشروع، من خالل الترفیھ وروایة القصص والمناقشات التفاعلیة واألنشطة، إلى 

 ف أمام الخطاب المتطرف العنیف. زیادة قدرة األطفال على التكیّ 
 إزالة التطرف في السجون التونسیة من خالل برامج إعادة التأھیل واإلدماج:  - 3

بدعم من السفارة الھولندیة في تونس وبالتعاون مع اإلدارة  2015تم إطالق ھذا المشروع سنة 
 ). DGPRالتونسیة العامة للسجون واالصالح (

یھدف المشروع إلى تحسین مھارات موظفي السجون ومساعدتھم على حل النزاعات الناشئة من 
خالل الجمع بین أصحاب المصلحة إلیجاد حلول طویلة األجل لمعالجة التطرف العنیف في جمیع 

 أنحاء نظام السجون. 
نظمة البحث . تعزیز قدرة الشباب على التكیّف ومشاركتھم من خالل الكتب المصورة. أطلقت م4

مشروًعا تجریبیًا بدعم من الحكومة الكندیة لتعزیز قدرة الشباب  2017عن أرضیة مشتركة سنة 
التونسي على مواجھة التطرف العنیف. وفي ھذا الصدد، منح المشروع الشباب المھارات التي 

 لمتحركة. یحتاجونھا لصیاغة روایات بدیلة موثوقة للرسائل التي تروج للعنف باستخدام الرسوم ا
منظمة التنبیھ 

 الدولیة 
 تونس 

تعتبر منظمة التنبیھ الدولیة منظمة غیر حكومیة دولیة تعمل في العدید من دول العالم من أجل الحل 
عملیة التحول الدیمقراطي في تونس  2011السلمي للنزاعات. تدعم منظمة اإلنذار الدولي منذ سنة 

 الفئات المستبعدة والمھمشة.من خالل تعزیز إدراج 
كما تتواصل وتتعاون مع الجھات الفاعلة األخرى ومنظمات المجتمع المدني من أجل تحدید 
ومعالجة التحدیات التي یواجھھا الشباب والنساء واألشخاص في المناطق الداخلیة من البالد 

لتنبیھ الدولیة مع القادة باإلضافة إلى مجموعة من الفئات األخرى. عالوة على ذلك، تعمل منظمة ا
 السیاسیین والمسؤولین الحكومیین والمجتمع الدولي لمواجھة ھذه التحدیات.

وتعتبر ھذه المنظمة أكثر منظمة عملت على الحدود (مع الجزائر ولیبیا) ونفذت عدة مشاریع في 
 ھیشر. المناطق الحدودیة. كما تعمل أیضا في مناطق حساسة في تونس مثل حي التضامن ودوار 

وتحتفظ منظمة التنبیھ الدولیة ببحوث عالیة الجودة باإلضافة إلى الدراسات التي أجریت في مناطق 
 تدخلھا من قبل علماء اجتماع مھمین والتي تم نشرھا في شكل تقاریر وكتب. 

 المستوى الوطني والدولي 
 



 

 

 
 وتتمثل مشاریعھا األكثر أھمیة في: 

 
 . تجارب وتصورات الشباب في تونس: حالة دوار ھیشر والتضامن. 1

تضمن المشروع دراسة شاملة ألوضاع شباب ھذه األحیاء الشعبیة بالعاصمة مع التركیز على 
تجربتھم الحیاتیة وعالقاتھم مع المتدینین. وقد تم تطبیق منھجیة عمل مبتكرة تتمثل في إنشاء 

الشباب بأرضھم. ویحمل البحث الذي نشرتھ منظمة التنبیھ الدولیة خرائط تشاركیة إلشكالیة عالقة 
عنوان "التھمیش وعدم األمان وعدم الیقین على الحدود التونسیة اللیبیة. بن قردان والذھیبة من 

 وجھة نظر سكانھما "
 
 . الوضع االقتصادي واالجتماعي واألمني من وجھة نظر سكان الحدود الجنوبیة لتونس.2

بحث في مدینتي بن قردان وذیبة بالشراكة مع المنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة تم إجراء 
 واالجتماعیة.

 
 . حدود للجمیع: مقاربات مجتمعیة ألمن الحدود في شمال إفریقیا. 3

یھدف ھذا المشروع إلى التعرف على تصورات المجتمع حول التھدیدات األمنیة واالتجار غیر 
دف المشروع أیضا إلى مساعدة الحكومة وقوات األمن والمجتمعات المشروع في تونس. كما یھ

في القصرین على تطویر فھم مشترك للقضایا األمنیة التي تواجھ المنطقة واكتساب المھارات 
 الالزمة لمعالجتھا بشكل شامل.

 
 . المرصد الوثائقي للشباب في تالة.4

ج أفالم وثائقیة عن حیاة الشباب في یھدف مشروع المرصد الوثائقي للشباب في تالة إلى إنتا
المنطقة. وتنبع فكرة إنشاء مرصد وثائقي للشباب في تالة من تجربة تصویر الفیلم الوثائقي لمنظمة 

التنبیھ الدولیة الذي یحمل عنوان" "أصوات من القصرین". إلتقى فریق المشروع، خالل 



 

 

شباب لكن لیس لدیھم الوسائل التقنیة التصویر، بشباب یتطلعون إلى إنتاج أفالم وثائقیة حول ال
 الالزمة أو الوصول إلى شركات اإلنتاج.

یعتمد المشروع على شراكات رسمیة وغیر رسمیة مع المنظمات التي یقودھا الشباب في تالة 
والمؤسسات العمومیة (دار الشباب ودار الثقافة) وممثلي الوزارات المحلیة (الشباب والریاضة 

 والعمل والتشغیل، إلخ). والثقافة والتعلیم
 

المرصد التونسي 
 للحقوق والحریات 

یعتبر مرصد الحریات الفردیة منظمة تونسیة تعمل من أجل الحقوق والحریات الشخصیة. وینفذ 
أنشطة المناصرة مع ممثلین عن برنامج إعادة التأھیل المجتمعي بشأن  2018المرصد منذ سنة 

إعادة األطفال والنساء التونسیین الذین وجدوا أنفسھم عالقین في بؤر الصراع مثل سوریا والعراق 
 ولیبیا. 

كما ینظم المرصد مؤتمرات حول موضوع التعذیب في سیاق مكافحة اإلرھاب وبشكل خاص في 
 سیاق اعتداءات باردو وسوسة. 

 المستوى الوطني 

مؤسسة أحمد 
التلیلي للثقافة 
 الدیمقراطیة 

ة تأسست مؤسسة أحمد التلیلي باسم النقابي والسیاسي التونسي بھدف المساھمة في ترسیخ العملی
الدیمقراطیة في تونس من خالل نشر الثقافة الدیمقراطیة. وتنشط المؤسسة في مجال الوقایة من 

. كما تركز على نقابة األئمة بالتعاون مع االتحاد العام التونسي 2015التطرف العنیف منذ سنة 
حول  للشغل. باإلضافة إلى ذلك، تقدم مؤسسة أحمد التلیلي التدریب ألئمة الخطباء التونسیین

مواضیع الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان من خالل دراسة النصوص األساسیة للدین اإلسالمي. ویتم 
ومعھد األمم المتحدة اإلقلیمي  Konrad Adenauer Stiftungدعم ھذا المشروع من قبل منظمة 

 ). UNICRIلبحوث الجریمة والعدالة (

 المستوى الوطني

مركز دراسة 
اإلسالم 

 والدیمقراطیة

) منظمة غیر ربحیة مقرھا واشنطن مكرسة CSIDیعتبر مركز دراسة اإلسالم والدیمقراطیة (
لدراسة الفكر السیاسي اإلسالمي والدیمقراطي ودمجھ في خطاب دیمقراطي إسالمي عصري. وقد 

. ویركز مركز دراسة اإلسالم والدیمقراطیة بالشراكة مع 2011تم افتتاح مكتب في تونس سنة 
وحكومة المملكة المتحدة وكندا على  National Endowement for Democracyمنظمة 

 المحورین التالیین: 

 المستوى الدولي والوطني



 

 

 استحداث نصوص تدریبیة حول موضوع الدیمقراطیة واإلسالم وحقوق اإلنسان.  -
تدریب أئمة وخطباء تونس على مكافحة التطرف العنیف واحترام حقوق اإلنسان. ویعمل المركز  -

 لشؤون الدینیة التونسیة. بالتعاون مع وزارة ا
مؤسسة مكافحة 

اإلقصاء 
)FACE تونس ،( 
 

في فرنسا من قبل مالكي الشركات الصغیرة  1993تم إنشاء مؤسسة مكافحة اإلقصاء سنة 
والمتوسطة بھدف مكافحة الظلم االجتماعي بین الشباب. وللمؤسسة عدة فروف في تونس بما في 
ذلك فرع بنزرت وسیدي بوزید وسوسة وباجة وتونس العاصمة. أطلقت المؤسسة في تونس سنة 

إلى تحسین ظروف إعادة دمج وتوظیف المحتجزین الشباب الذین یغادرون  مشروًعا یھدف 2018
السجن في تونس. كما تقدم المؤسسة جلسات إحاطة اجتماعیة ومھنیة وصحیة للسجناء الشباب 

 وتھتم بالبحث عن شركاء في الشركات التونسیة یمكنھم توظیف الشباب المعنیین. 
 ور التالیة:ولتحقیق ھذه األھداف فقد تم تحدید المحا

برنامج تدریبي للجھات الفاعلة المحلیة فیما یتعلق بالوقایة من التطرف ورصد الشباب  -
 المتورطین في حاالت التطرف العنیف المفرج عنھم من السجن أو قید اإلصالح.

 التنسیق بین إطار السجون والمؤسسات االقتصادیة المشاركة في المشروع. -
لمشاریع الموجھة لھؤالء الشباب والتي ستشكل أساساً محدداً لتدریبھم تنفیذ ورش عمل تدریبیة ل -

على أدوات االندماج االجتماعي في مجال العمل والمشاریع لربط العالقات بینھم وبین المؤسسات 
 الممولة لمشاریعھم.

 المساعدة المباشرة في اإلجراءات اإلداریة والسكنیة والصحیة -
 والثقافیة.تنظیم األنشطة االجتماعیة -
 حالة اندماج. 200تمویل حوالي عشرین مبادرة ورصد حوالي  -

 المستوى الدولي والوطني

معھد التنمیة 
 )IDHالبشریة (

لتعزیز التنمیة المستدامة  2011یعتبر معھد التنمیة البشریة منظمة تونسیة تم إشنائھا في سنة 
 والمساواة بین الجنسین.

 معھد التنمیة البشریة في:وتتمثل المشاریع التي یدیرھا 
 شبكة القیادات النسائیة من أجل السالم واألمن:  -

 ": W4PS -مشروع "نساء من أجل السالم واألمن 

 المستوى الوطني



 

 

مواطنة، سفیرات السالم، العمل على تعزیز األمن وإنشاء منصة على شبكة اإلنترنت  100تدریب 
 وإجراء دراسة اجتماعیة حول 

 تطرف المناطق المھمشة. 
 حث في استراتیجیات مكافحة التطرف:الب -

 "WY4P -"النساء والشباب من أجل السالم واألمن 
شاب في الوقایة من التطرف العنیف والحد من مخاطر  500امرأة و 500تحدید وتعزیز قدرات 

 التطرف في مجتمعاتھم
 الحوار الدیمقراطي -
 التدریب السیاسي -

من التقاریر البحثیة حول أسباب التطرف العنیف قام معھد التنمیة البشریة بصیاغة العدید 
 والمكونات المختلفة لعملیة التطرف الدیني بین الشباب التونسي.  

المعھد العربي 
لحقوق اإلنسان 

)IADH( 

یعتبر المعھد العربي لحقوق اإلنسان منظمة عربیة مستقلة غیر حكومیة مقرھا تونس. تأسس 
بمبادرة من المنظمة العربیة لحقوق اإلنسان واتحاد  1989المعھد العربي لحقوق اإلنسان سنة 

المحامین العرب والرابطة التونسیة لحقوق اإلنسان بدعم من مركز األمم المتحدة لحقوق اإلنسان. 
 . 1992حاز المعھد على جائزة الیونسكو الدولیة لتعلیم حقوق اإلنسان لعام و

یھدف المعھد العربي لحقوق اإلنسان إلى تعزیز ثقافة حقوق اإلنسان المدنیة والسیاسیة 
واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة المنصوص علیھا في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان 

 ز قیم الدیمقراطیة و المواطنة. واالتفاقیات الدولیة وتعزی
) MOOCمساق ھائل مفتوح عبر اإلنترنت ( 2017أطلق المعھد العربي لحقوق اإلنسان سنة 

بالتعاون مع جامعة منوبة والیونسكو تحت عنوان "التطرف واإلرھاب" بھدف تحلیل ھذه الظاھرة 
جماعي. ویرتكز ھذا المساق واالستفادة من التفكیر في وسائل معالجتھا على المستوى الفردي وال

على مخاطبة جمھور كبیر وجمیع المتحدثین باللغة العربیة والفرنسیة المھتمین بالموضوع، ولكن 
) سوى نسخات محدودة ولم MOOCلألسف لم یشھد ھذاالمساق الھائل المفتوح عبر اإلنترنت (

 یعد نشًطا الیوم. 

 المستوى الوطني



 

 

علماء النفس في 
 العالم، تونس

. وولدت الجمعیة نتیجة تفكیر مھنیین 2016تأسست الجمعیة التونسیة لعلماء النفس في العالم سنة 
. وتنشط الجمعیة حالیًا بشكل كبیر 2011غداة مختلف األحداث اإلرھابیة التي مرت بھا تونس منذ 

لسجون في سیاق مكافحة التعذیب وسوء المعاملة في إطار مكافحة اإلرھاب. كما تنشط أیضا في ا
التونسیة حیث تقوم بأنشطة بناء القدرات مع العاملین في السجون في مجال اإلدارة السلمیة للنزاع 

 والوساطة. وتنخرط ھذه الجمعیة في التحالف من أجل األمن والحقوق. 

 المستوى الوطني

شركة كریتیف 
الدولیة 

)Creative 
Associates 

International ( 

شركة أمریكیة خاصة تعمل في قطاع التطویر والتعلیم في العدید من البلدان تعتبر كریتیف الدولیة 
في كافة أرجاء العالم. وفي تونس، نفذت شركة كریتیف بدعم من الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة 

 مشاریع الوقایة من التطرف العنیف.
 

اجھة التطرف والتطرف ویھدف مشروع "اتصال" التجریبي إلى بناء القدرة على التطیّف في مو
من الشباب  100العنیف. وقد استخدم ھذا المشروع التجریبي برنامج إرشاد أسري مكثف مع 

المعرضین لمخاطر عالیة. كما ركز المشروع على تعدیل السلوك المحفوف بالمخاطر وتعزیز 
 عوامل الحمایة للشباب في األحیاء الضعیفة في مدینتي منوبة والقصرین.

 شھًرا من قبل وزارة الخارجیة األمریكیة.  18المشروع التجریبي الذي استمر وتم تمویل 

 المستوى الدولي 

ھیومن رایتس 
 ووتش 

ھیومن رایتس ووتش ھي منظمة غیر حكومیة دولیة تتولى مھمة الدفاع عن حقوق اإلنسان. وتلتز 
إلغاء عقوبة اإلعدام ھذه المنظمة، النشطة في معظم بلدان العالم، بشكل خاص بحریة الصحافة و

والتعذیب ولكن أیًضا باحترام جمیع الحقوق المدنیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، 
خاصة في مجالي التعلیم واإلسكان. وفي تونس، ال تصدر المنظمة فقط تقریًرا قطریًا كل سنة 

رھاب. وكانت ھیومن رایتس ولكنھا تلتزم بشكل خاص بحمایة حقوق اإلنسان في سیاق مكافحة اإل
واتش جزًءا من الجمعیات التي أطلقت حملة "ال لإلرھاب، نعم لحقوق اإلنسان". وقد نددت 

بحاالت التعذیب وحشدت مؤخًرا من أجل مناشدة أطفال المقاتلین الجھادیین الذین تقطعت بھم 
 السبل في مناطق الصراع السابقة. 

 المستوى الدولي

المنتدى التونسي 
للحقوق 

كمنظمة غیر حكومیة  2011تأسس المنتدى التونسي للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة سنة 
مستقلة. ویعمل المنتدى في الدفاع عن الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة على المستویین الوطني 

 المستوى الوطني



 

 

االقتصادیة 
 واالجتماعیة

)FTDES( 

لحقوق البیئیة وحقوق المھاجرین. والدولي. كما یعمل أیضا على قانون العمل وحقوق المرأة وا
عالوة على ذلك، یدعم المنتدى ویرحب بالحركات االحتجاجیة على المستوى الوطني والتنسیق 

 الوطني للحركات االحتجاجیة.
مركزا  2016كما ركز المنتدى على ظاھرة اإلرھاب والتطرف العنیف في تونس وأنشأ في عام 

والدراسات حول اإلرھاب والذي أعد دراسة بعنوان " متخصصا باسم المركز التونسي لألبحاث 
 .2016أكتوبر  26اإلرھاب في تونس من خالل الملفات القضائیة "المقدمة في 

المنظمة التونسیة 
للتماسك 

االجتماعي 
)OTCS( 

تعتبر المنظمة التونسیة للتماسك االجتماعي جمعیة تونسیة تعمل من أجل إلغاء التعذیب وتقدم 
الدعم لضحایا التعذیب وسوء المعاملة. وقد أطلقت المنظمة التونسیة للتماسك االجتماعي مشروعا 

بعنوان "الوقایة من التطرف الشبابي من خالل مقاربة تشاركیة"، ویتواجد مقرھت في تونس 
 شھرا.  12لمدة  2016لعاصمة، وقد انطلق المشروع في سنة ا

 المستوى الوطني

منتدى العلوم 
االجتماعیة 

التطبیقیة 
)ASSF ( 

) منظمة غیر حكومیة مستقلة تأسست سنة ASSFیعتبر منتدى العلوم االجتماعیة التطبیقیة (
ث وكشبكة من المفكرین. في تونس. ویعمل منتدى العلوم االجتماعیة التطبیقیة كمركز أبحا 2011

كما یوفر مؤشرات كمیة فضالً عن بناء القدرات والتخطیط لدعم اإلدارة المحلیة وكفاءة الخدمة 
 العامة.

 
-LGBوأنشأ منتدى العلوم االجتماعیة التطبیقیة مقیاسا للثقة السیاسیة ومقیاسا للحكم المحلي (

Tunisiaالحوكمة الرشیدة ولمساعدة الحكم المحلي  ). وتم تصمیم ھذه األدوات البحثیة لفھم جوانب
 على تحسین الخدمات العامة واالستجابة بفعالیة الحتیاجات المواطنین. 

ویعد منتدى العلوم االجتماعیة التطبیقیة رائدا في مشروع "التوسط لمكافحة التطرف العنیف" منذ 
 Tunisiaیذه بالشراكة مع . وقد تم تمویل المشروع من قبل االتحاد األوروبي وتم تنف2017سنة 

Plus والكشافة التونسیة ورابطة المواطنة وCDDD  وTunaruz  ومركز الالجئین الدنماركي
)DRC) وجمعیة الشباب واألفق (AJH) والمركز التونسي لدراسات األمن الشامل (CTESG .(

والجھات  " إلى تقدیم الدعم للشباب الضعفاء والمسؤولین الحكومیینMediateویھدف مشروع "
الفاعلة في المجتمع المدني من أجل مكافحة التطرف العنیف من خالل تقنیات الوساطة. ومن 

 المستوى الوطني



 

 

المخطط أن یقدم المشروع تدخالت في الوالیات العشر التالیة: بنزرت والكاف والقصرین ومدنین 
 وسیدي بوزید وتطاوین وبن عروس ومنوبة وتونس وأریانة. 

من قبل مجموعة من الشباب المستقلین. ویتمحور  2013تم إنشاء جمعیة فني رغما عني سنة  فني رغما عني 
عملھا على قیم المجتمع المتكافئ دون تمییز أو تھمیش. وتتمثل مھمة الجمعیة في الدفاع عن 

فنون حقوق اإلنسان وتعزیزھا من خالل العمل الثقافي اإلبداعي الذي یركز بشكل أساسي على 
 الشارع

وتشمل األنشطة الرئیسیة لجمعیة فني رغما عني أعمال إنتاج القطع الفنیة والعروض. كما تبني 
الجمعیة مع الشباب، من خالل أدوات فنیة مختلفة، مساحات للتظاھر واالحتجاج وللمطالبة 

 بحقوقھم ورفض كل أشكال اإلقصاء.
ورش عمل لألشخاص الذین یعانون من ومن الناحیة العملیة، تنظم الجمعیة جلسات نقاش و

التھمیش االجتماعي واالقتصادي ویواجھون التمییز. باإلضافة إلى ذلك، قدمت الجمعیة عروضاً 
مسرحیة في الشارع تنتقد من خاللھا بشدة سیاق األزمات االجتماعیة والسیاسیة التي ال تزال 

لوقایة من التطرف العنیف. تقدم موجودة في البالد حتى الیوم. ویركز جزء من أنشطتھا على ا
جمعیة فني رغما عني أدوات للتعبیر الفني لتوجیھ استیاء وغضب أكثر الفئات إقصاًء من خالل 

 االستماع بنشاط إلى مشاغل الشباب التونسي.

 المستوى الوطني

المرصد الوطني 
 للھجرة

)ONM ( 
 
 

إداري. ویخضع إلشراف وزارة یعتبر المرصد الوطني للھجرة مؤسسة عمومیة ذات طابع 
 الشؤون االجتماعیة. ویتولى المرصد الوطني للھجرة ضمان المھام التالیة:

رصد ظاھرة الھجرة وجمع المعلومات والبیانات ذات الصلة على المستویین الوطني والدولي  •
 والتأكد من تحدیثھا وتحلیلھا وإدراجھا في بنوك وقواعد البیانات المنشأة لھذا الغرض.

 إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بالھجرة واستكشاف آفاقھا المستقبلیة. •
المساھمة في تصمیم وتقییم البرامج والسیاسات الھادفة إلى النھوض بأوضاع المھاجرین  •

 وترسیخ ارتباطھم بالدولة وإسھاماتھم في جھود التنمیة.
 

 ستعزیز تنفیذ استراتیجیة الھجرة الوطنیة في تون - FFUمشروع 

 المستوى الوطني



 

 

یتمثل الھدف العام من ھذا المشروع في دعم تفعیل االستراتیجیة الوطنیة للھجرة في تونس من 
خالل تعزیز الفرص االجتماعیة واالقتصادیة وتعبئة المغتربین واالندماج االقتصادي واالجتماعي 

للمھاجرین العائدین والمھاجرین من أجل تعزیز مساھمة الھجرة في التنمیة االجتماعیة 
 القتصادیة على المستوى المحلي واإلقلیمي والوطني.وا

 وتتمثل مجاالت التدخل األربعة في:
 بناء قدرات المؤسسات التونسیة المعنیة الستكمال وتفعیل ورصد االستراتیجیة الوطنیة للھجرة-1
تثمار تعبئة الطاقات البشریة والمالیة للمغتربین التونسیین من خالل جملة أمور منھا تسھیل االس -2

 وتنفیذ المشاریع
 إعادة اإلندماج االقتصادي واالجتماعي للمھاجرین التونسیین العائدین -3
وضع آلیات فعالة لمعالجة موضوع االندماج االقتصادي واالجتماعي في المناطق المتأثرة  -4

 بالھجرة.
مركز المرأة 

العربیة للتدریب 
 والبحوث

)CAWTAR ( 

لتلبیة طلب العدید من الحكومات العربیة  1993تأسس مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث عام 
ومؤسساتھا ومنظمات المجتمع المدني. ویرأس المركز صاحب السمو الملكي األمیر طالل بن عبد 

 العزیز. كما تم إنشاء ھذا المركز أیًضا لتزوید المنطقة بمركز 
 وع االجتماعي ووضع المرأةللبحوث والدراسات حول الن •
 والمناصرة من أجل تحسین وضع المرأة •
 وجمع البیانات والمؤشرات واإلحصاءات.  •

یلتزم مركز المرأة العربیة للتدریب والبحوث ببناء قدرات المرأة من خالل البحث والتعلیم 
 والتدریب والمناصرة في جمیع مجاالت الحیاة التي تؤثر على مكانة المرأة.

 الدولي والوطني المستوى

تعد منظمة مبدعون منظمة غیر حكومیة للمبدعین التونسیین الشباب الذین یستخدمون االبتكارات  مبدعون 
 لتحقیق تأثیر اجتماعي. 

وتنشط منظمة مبدعون في المناطق األكثر تھمیًشا ویتمثل أعضائھا في مواطنین فاعلین لدیھم دافع 
ئل السلمیة واإلبداعیة. وتتمثل مھمتھم ھي قیادة الشباب إلحداث تغییر إیجابي من خالل الوسا

 بطریقة سلمیة وخالقة نحو التغییر في مجتمعاتھم والمساھمة في بناء الدیمقراطیة التونسیة.

المستوى الوطني، تونس، 
 الكرم



 

 

تقدم منظمة منبدعون للشباب الذین یعیشون في أحیاء ومجتمعات الطبقة العاملة المستھدفة من قبل 
رصة لتعلم المھارات والنفاذ إلى الموارد واالندماج في شبكات من الجماعات المتطرفة العنیفة الف

 أجل تعزیز إبداعھم كبناة للمجتمع التونسي باستخدام الفنون والریاضة والتكنولوجیا.
كما یقومون بتعبئة الحكومة والقطاع الخاص ومجموعات المجتمع المدني لتشجیع حوار السیاسات 

 وأولویاتھم. وإحداث التغییر حول قضایا الشباب
المنظمة العالمیة 

لمناھضة التعذیب 
)OMCT ( 

) التحالف الدولي الرئیسي للمنظمات غیر OMCTتمثل المنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب (
الحكومیة التي تناھض التعذیب واإلعدام دون محاكمة واالختفاء القسري وجمیع ضروب المعاملة 

حول  SOS-Tortureمنظمة إلى شبكة  300أو الالإنسانیة أو المھینة. وتنتسب أكثر من  القاسیة
العالم، باإلضافة إلى عشرات اآلالف من المراسلین في جمیع البلدان الذین ینشطون في حمایة 

وتعزیز حقوق اإلنسان في العالم. وتتیح البرامج المحددة للمنظمة العالمیة للتعذیب الدعم لبعض 
ات الضعیفة بشكل خاص مثل النساء واألطفال والمدافعین عن حقوق اإلنسان. عالوة عن ذلك، الفئ

تقدم المنظمة الدولیة لمناھضة التعذیب، في إطار أنشطتھا، بالغات فردیة وتقاریر بدیلة إلى آلیات 
 األمم المتحدة وتتعاون بنشاط في تطویر المعاییر الدولیة لحمایة حقوق اإلنسان.

م حمالت مناصرة متنوعة ومساعدة للضحایا وأنشطة توعویة وأنشطة ثقافیة مختلفة مثل كما تقد
عروض األفالم في السجون التونسیة أو مجموعة كتب لمكتبات ھذه األخیرة أو تنظیم معرض 

 دولي في الشارع الرئیسي لتونس العاصمة.
معاییر جدیدة في العادات  كما تعزز ھذه اإلجراءات الرؤیة المتعددة التخصصات للمنظمة وترسي

 التونسیة مثل النفاذ إلى الثقافة في السجون وبشكل أكثر عموما.

 المستوى الدولي والوطني

الوكالة الفرنسیة 
 للتنمیة 

)AFD ( 

 تعمل الوكالة الفرنسیة للتنمیة في تونس على المحاور الرئیسیة التالیة: 
 تعزیز التدریب للشباب -
 تخطیط االستخدام المستدام لألراضي  -
 إدارة المیاه -
 تعزیز الزراعة المستدامة. -

 المستوى الدولي 



 

 

وفیما یتعلق بموضوع وضع الشباب في منطقة البحر األبیض المتوسط وحول قضیة التطرف، 
الدراسة التي  2017في عام  Altai Consultingنشرت الوكالة الفرنسیة للتنمیة بالشراكة مع 

امیات الشمول / استبعاد الشباب في منطقة المتوسط". ویستند البحث القائم على تحمل عنوان: "دین
 مصادر ثانویة والمقابالت إلى دراستي حالة، لبنان وتونس (تولیفي). 

مؤسسة الیاسمین 
 للبحث والتواصل

التخصصات تعتبر مؤسسة الیاسمین للبحوث واالتصاالت مؤسسة بحثیة غیر ربحیة ومتعددة 
متخصصة في العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة والسیاسیة. وبالتعاون مع معھد غرب آسیا لشمال 

إفریقیا وبتمویل من المنظمة الھولندیة للبحث العلمي، أجرى مؤسسة الیاسمین دراسة حول 
مقاربات األمن البشري وسیاسات األمن الصارمة و فعالیتھا في مكافحة والوقایة من التطرف 
العنیف. وتم اختیار ست مدن في تونس إلجراء البحث: قرطاج ومنزل بورقیبة ودوار ھیشر 

 وتبرسق وجربة وبن قردان.
 

 المستوى الوطني

یات المعھد الو
 المتحدة للسالم

 
 

 + 
 

 اجیال السالم
معھد اجیال 

 السالم
 

في واشنطن.  1984یعتبر معھد الوالیات المتحدة للسالم مؤسسة اتحادیة أمریكیة تأسست سنة 
وتعمل المؤسسة من أجل السالم من خالل التعلیم والتدریب والبحث. تعتبر منظمة أجیال السالم 

للعمل من أجل السالم العالمي.  2007أردنیة دولیة أنشأھا األمیر فیصل بن حسین عام منظمة 
 فرعا حول العالم. 50ولدیھا حوالي 

 
یغطي برنامج أجیال السالم (أجیال السالم) ست والیات تونسیة ویھدف إلى تعزیز الالعنف بین 

معھد أجیال للسالم مع األكادیمیة  الشباب من خالل األنشطة الریاضیة والفنیة اإلیجابیة. كما یعمل
التونسیة لتنمیة الشباب باستخدام أسالیب مختلفة لجمع المعلومات لتحدید سلوكیات الشباب 
 المھمشین في المناطق المحرومة األكثر عرضة للتطرف واالنضمام للجماعات المتطرفة.

 
بین ھاتین  2016سالم في عام تم إنشاء شراكة بین معھد أجیال للسالم ومعھد الوالیات المتحدة لل

المؤسستین لتنفیذ مشروع بحث لمدة عامین، بقیادة معھد أجیال السالم. وتھدف ھذه الشراكة إلى 

 وطنيالمستوى الدولي وال

https://www.usip.org/
https://www.usip.org/
https://www.usip.org/
https://www.usip.org/
https://www.usip.org/
https://www.usip.org/
https://www.usip.org/


 

 

 
 

تحسین المعرفة من خالل التدخالت والتدابیرالخاصة بالبرامج التي تدعم األفراد والمجتمعات التي 
 ال تلجأ إلى العنف الشدید في تونس.

الشبكة 
األورومتوسطیة 

 لحقوق اإلنسان
)EUROMED( 

تعتبر الشبكة األورومتوسطیة لحقوق اإلنسان شبكة من المنظمات والجمعیات المتوسطیة التي 
دولة في منطقة البحر األبیض المتوسط. تأسست  30منظمة من  82وتضم  1997تأسست عام 

دعم منظمات المجتمع المدني والمدافعین عن وتتمثل مھمتھا في  2011الشبكة في تونس منذ عام 
 حقوق اإلنسان في مجال الحقوق، وال سیما النساء، من خالل مقاربة النوع االجتماعي.

كما تربط الشبكة عالقات العمل والتواصل بین منظمات المجتمع المدني التونسیة والمتوسطیة. 
یة من أجل تعزیز حقوق اإلنسان وتعمل أیضا على تطویر الشراكات بین المنظمات غیر الحكوم

 في إطار إعالن برشلونة.
عن حملة  2016التطرف العنیف واإلرھاب، أعلنت الشبكة في أفریل  الوقایة منوفي مجال 

وطنیة ضد اإلرھاب واحترام حقوق اإلنسان تحت شعار "ال لإلرھاب، نعم لحقوق اإلنسان". وتم 
منظمة وطنیة ودولیة للدفاع عن حقوق االنسان. كما قامت الشبكة  46التوقیع على الحملة من قبل 
 ة وحمالت توعیة من خالل استخدام الرسوم الكاریكاتوریة.أیضا بإتمام ومضات تثقیفی

 المستوى الدولي والوطني



 

 

 

 

 الوقایة من التطرف العنیف المحددة 1.3
 

 منطقة التدخل المبادرة (المبادرات) -البرنامج (البرامج)  -وصف المشروع (المشاریع)  الجھات الفاعلة
المركز السویسري للوساطة في 

الحوار وبناء السالم في  -السالم 
 شمال إفریقیا

 
 + 

 
المنظمة التونسیة للتماسك 

 )OTCSاالجتماعي (

یعتبر ھذا المركز السویسري منظمة غیر حكومیة متخصصة في الوساطة 
 وبناء السالم خاصة في منطقة شمال إفریقیا.والتفاوض والحوار 

 
ویھدف مشروع "الحوار في الفضاء التربوي بسیدي حسین" إلى الوقایة من 
التھمیش والتطرف في منطقة سیدي حسین. وفي ھذا السیاق، یقدم المشروع 
ألولیاء األمور والمعلمین من أربع مدارس ثانویة وكلیات حلقات نقاش لفھم 

اقب التطرف المتطرف. وسیتم تحویل االستنتاجات التي تم أصول ومظاھر وعو
 الحصول علیھا إلى دورات تدریبیة مخصصة دائًما لآلباء والمعلمین. 

 
وسیتم بعد ذلك تمویل أربعة مشاریع أخرى للوقایة من التطرف العنیف للعمل 

 مباشرة مع شباب منطقة سیدي حسین. 

 سیدي حسین

03 
رسم خرائط الجھات الفاعلة في بلدیة سیدي حسین 

 تونس  -السجومي 



 

 

 منطقة التدخل ت)المبادرة (المبادرا -البرنامج (البرامج)  -وصف المشروع (المشاریع)  الجھات الفاعلة
البحث عن أرضیة مشتركة تونس 

)SFCG( 
 

 + 
 

اتحاد التونسیین المستقلین من أجل 
 الحریة 

)UTIL( 
 

. تھدف "المقاربة من األسفل إلى األعلة لمكافحة التطرف العنیف" إلى زیادة 1
قدرة المجتمعات الضعیفة على الوقایة من التطرف العنیف في تونس ومكافحتھ. 

ولید المعرفة ویھدف المشروع إلى زیادة مشاركة مختلف أصحاب المصلحة وت
فیما یتعلق بالعوامل التي تدفع التونسیین لدعم الدعایة أو الجماعات المتطرفة 

العنیفة. وقد سعى المشروع، من خالل تحویل ھذه المعرفة إلى أنشطة مجتمعیة 
ملموسة، إلى تعزیز قدرة أصحاب المصلحة على معالجة التطرف العنیف 

سیدي حسین معبا  -شروع "أحنا بإیدیناوالوقایة منھ. وقد مّول ھذا البرنامج م
. UTILضد اإلرھاب" التابع لجمعیة اتحاد التونسیین المستقلین من أجل الحریة 

 بالتعاون مع مركب الشباب والریاضة بسیدي حسین التابع لوزارة الشباب.
تمثل الھدف من المشروع في توعیة الشباب وجمیع مواطني سیدي حسین فیما 

ھاب والتطرف. كما تم تنظیم ورش عمل وندوات وحمالت یتعلق بمسألة اإلر
تدریبیة وتوعویة لمواطني منطقة سیدي حسین. أغاني الراب من إنتاج وتسجیل 

 شباب سیدي حسین.

 المستوى الوطني:
 

منظمة البحث عن أرضیة 
 مشتركة

 
منزل بورقیبة وبنزرت  

والقصرین وقعفور وسلیانة 
وبن قردان والساحلین وسیدي 

 حسین. 
 

UTIL 
اتحاد التونسیین المستقلین من 

 أجل الحریة
سیدي حسین وصفاقس وقفصة 

 وبنزرت وجندوبة
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 الوقایة من التطرف العنیف ذات الصلة 2.3

 منطقة التدخل المبادرة (المبادرات) -(البرامج)  البرنامج -وصف المشروع (المشاریع)  الجھات الفاعلة

 
 Les Artivistesجمعیة 

 
FLANN 

التدخالت مع شباب منطقة سیدي حسین باستخدام  Les Artivistesتقود جمعیة 
أدوات مثل فن الشارع وموسیقى الراب والباركور ورقص الشوارع. كما تعمل 

 ھذه الجمعیة من أجل دمج الشباب في األحیاء الھامشیة. 

المستوى الوطني بتونس 
 Lesالكبرى لجمعیة 

Artivistes. 
 

FLANN - سیدي حسین 
 



 

 

الوقایة من التطرف العنیف المواتیة 3.3

المبادرة  -البرنامج (البرامج)  -وصف المشروع (المشاریع)  الجھات الفاعلة
 منطقة التدخل (المبادرات)

لجنة الطفولة والشباب والریاضة التابعة لبلدیة 
 سیدي حسین

والبرامج الریاضیة  تنظم ھذه اللجنة وترعى العدید من األنشطة
 والثقافیة المخصصة لألطفال والشباب في البلدیة.

 بلدیة سیدي حسین 

 االتحاد العام لطلبة تونس 
)UGET( 
 
 

 المستوى الوطني  یمثل اتحاد الطالب اھتمامات وحقوق الطالب لدى المؤسسات. 

اإلنسانیة والشمول (المنظمة الدولیة 
 لألشخاص ذوي اإلعاقة)

 
 
 
 

منظمة تضامنیة دولیة تتدخل في حاالت الفقر واإلقصاء ھي 
والنزاعات والكوارث وتعمل بشكل خاص جنبًا إلى جنب مع 

األشخاص ذوي اإلعاقة لتحسین ظروفھم المعیشیة وتعزیز احترام 
 كرامتھم وحقوقھم األساسیة.

 ناس الحومة.  -. الحضانة الحضریة 1
قتصاد االجتماعي یتم تنفیذ المشروع بالشراكة مع مخبر اال

) ومكتب قندیل للدراسات لتنفیذ مشروع Lab'essوالتضامني (
"الحضانة الحضریة" بالتنسیق مع الجھات الفاعلة الرئیسیة المحلیة 
في مجال التنمیة الحضریة في المدن التونسیة. یھدف المشروع إلى 

 تعزیز االندماج االجتماعي لسكان األحیاء المستفیدة.
 

 سیدي حسین
 روجالم

 سیدي ثابت
 المحمدیة
 واد اللیل

 راج 
)RAJ ( 
 
 

تھدف جمعیة راج إلى توفیر الدعم االجتماعي والتعلیمي للشباب 
وإلى تعزیز تطورھم الشخصي باإلضافة إلى اندماجھم في المجتمع 

 كمواطنین نشطین ومسؤولین ومتضامنین.

 تونس العاصمة
 سیدي حسین

 باردو
 سیدي بو سعید



 

 

المبادرة  -البرنامج (البرامج)  -وصف المشروع (المشاریع)  الجھات الفاعلة
 (المبادرات)

 منطقة التدخل

المشروع: "قوللھم" یھدف إلى تعزیز مشاركة المواطنین والحوار  
 الشامل على المستوى المحلي والبلدي. 

تتمثل مھمة ھذا المشروع في تعزیز الدیمقراطیة التشاركیة والسماح 
للمواطنین بالمساھمة في تحدید السیاسات العامة وتعزیز مشاركة 

 الرئیسیة. الشباب في صنع القرار بشأن القضایا الوطنیة

 المرسى
 قرطاج

 حلق الوادي
 الكرم

 

 

 

 

 

 

 
 . البنیة التحتیة3.4

المبادرة  -البرنامج (البرامج)  -وصف المشروع (المشاریع)  الجھات الفاعلة
 (المبادرات)

 منطقة التدخل

ویضم مساحات مخصصة للریاضة  2009تأسس المركب سنة  مركب سیدى حسین للشباب والریاضة
 والموسیقى.

 

   دار الثقافة بسیدي حسین

 



 

 

 
 

 الوقایة من التطرف العنیف المواتیة 1.4
 

 منطقة التدخل المبادرة (المبادرات) -البرنامج (البرامج)  -وصف المشروع (المشاریع)  الجھات الفاعلة

مھرجان سیدي فتح هللا جبل 
 جلود 

یتیح المھرجان للزائر فرصة حضور العدید من الفعالیات الثقافیة والموسیقیة ومعارض 
 الفنون والحرف التقلیدیة. 

 

سیدي فتح  -جبل جلود 
 هللا 

 
 

 البنیة التحتیة 2.4
 

 منطقة التدخل المبادرة (المبادرات) -البرنامج (البرامج)  -وصف المشروع (المشاریع)  الجھات الفاعلة

الدار الثقافة جبل جلود 
 "شكري بلعید"

توفر دار الثقافة العدید من اإلمكانیات لألنشطة مثل نوادي المسرح واألدب والقاعات المجھزة 
 البیئیة. لتشغیل الموسیقى والحاسوب والتدریب على الرسم واألنشطة

كما تنظم دار القافة فعالیات مثل مھرجان سیدي فتح هللا وأیام الدمى ومھرجان الربیع ویوم 
 الطفل.

 جبل جلود

 

04 
 تونس -رسم خرائط الجھات الفاعلة في بلدیة جبل جلود 



 

 

 
 

 الوقایة من التطرف العنیف المواتیة 1.5
 

 منطقة التدخل المبادرة (المبادرات) -البرنامج (البرامج)  -وصف المشروع (المشاریع)  الجھات الفاعلة

 فني رغما عني 
 

مسرح المدرسة 
 اإلعدادیة ببرج لوزیر 

 

تنسق جمعیة فني راغما عني (انظر الخریطة الوطنیة لرسم الخرائط)، التي أُنشئت في عام 
، تدخال في المدرسة اإلعدادیة ببرج لوزیر التي حضرھا التالمیذ بشكل أساسي من حي 2017

 النسیم أریانة. 
بالتعاون دعمت الجمعیة عملیة ترمیم قاعة مھجورة في مسرح شعبي. وتم تنفیذ ھذا المشروع 

 مع تالمیذ المدرسة اإلعدادیة.
 ویسمح المسرح الیوم لتالمیذ المدارس الثانویة واإلعدادیة بتنفیذ األنشطة. 

 أریانة 
 حي النسیم برج لوزیر

 
 

05 
 ةأریان -رسم خرائط الجھات الفاعلة في بلدیة حي النسیم 



 

 

 
 

 العنیف المواتیةالوقایة من التطرف  1.6
 

 منطقة التدخل المبادرة (المبادرات) -البرنامج (البرامج)  -وصف المشروع (المشاریع)  الجھات الفاعلة

 الغرفة الفتیة الدولیة 
)JCI ( 

 سكرة
 

تعتبر الغرفة الفتیة الدولیة مجتمعا عالمیا من القادة الشباب ورواد األعمال. وتقوم الغرفة الفتیة الدولیة 
 بتوزیع المنتجات الغذائیة على العائالت المحرومة في مدینة سكرة.

كما تعید تصمیم المساحات الخضراء في سكرة مع توعیة األطفال بالبیئة لتوعیتھم بالحاجة إلى حمایة 
 كوكبنا.

 

 أریانة
 سكرة

 الھادي نویرة
 

 مواطنون ومتضامنون
 

وتعزیز ونشر وحمایة المواطنة الفعالة والتضامن بین تھدف ھذه الجمعیة إلى التوعیة والتدریب والعمل 
 المواطنین.

 
لنتخیل مدینتنا سكرة معا" من مواطنین من مناطق مختلفة من مدینة  - 2030یتكون مشروع: "سكرة 

سكرة یشاركون في دورات تدریبیة حول عدة مواضیع تتعلق بالالمركزیة والتخطیط الحضري والبیئة 
 ي.واإللمام بالعمل البلد

 أریانة
 سكرة

 الھادي نویرة 

تنظم جمعیة إیثار العدید من األنشطة لحمایة البیئة واألنشطة الثقافیة والفنیة التي تستھدف الشباب  جمعیة ایثار للشباب
 واألطفال. 

 الھادي نویرة

 
 

06 
 -رسم خرائط الجھات الفاعلة في بلدیة حي ھادي نویرة

 سكرة



 

 

 
 

 الوقایة من التطرف العنیف المحددة 1.7
 

 منطقة التدخل المبادرة (المبادرات) -البرنامج (البرامج)  -وصف المشروع (المشاریع)  الجھات الفاعلة
جمعیة صیانة وتطویر 

 مدینة الكاف
. ویتمثل ھدفھا الرئیسي في الحفاظ على المدینة وحمایة التراث المادي 1978تأسست ھذه الجمعیة عام 

 وغیر المادي فضال عن تطویرھا. وتفقدم الجمعیة مشاریع في مجال مكافحة اإلرھاب والوقایة منھ. 
الخیش) على إنشاء شبكة من الجمعیات وفتحت مقرھا (دار  2011جانفي  14ركزت الجمعیة بعد 

لجمیع الجمعیات. أصبحت الجمعیة حاضنة لجمیع مبادرات ومشاریع المجتمع المدني المتعلقة بتطویر 
 وصیانة المدینة وحمایة المعالم األثریة والتاریخیة من الھجمات اإلرھابیة.

 
 وتتمثل أھم أنشطتھا في: 

 
 حمایة الشعار التاریخي لسیدي مخلوف من ھجوم جماعة سلفیة.• 
 ة وصیانة المعالم الدینیة (الكنیسة الیھودیة والكنیس الیھودي)حمای• 
 حمایة التراث الیھودي ونقلھ إلى متحف العادات والتقالید في الكاف.• 
 تنظیم حمالت توعویة ودورات تدریبیة للشباب والنساء حول الوقایة من التطرف العنیف.• 

 والیة الكاف
 

07 
 -رسم خرائط الجھات الفاعلة في بلدیة الكاف الشرقیة 

 الكاف



 

 

 منطقة التدخل المبادرة (المبادرات) -البرنامج (البرامج)  -وصف المشروع (المشاریع)  الجھات الفاعلة
 شبكة مراقبون

 (مراقبون) 
 الكاف

 

 المھام األّولیة للجمعیة مرتبطة بمراقبة االنتخابات.  كانت
 ثم تم إنشاء شبكة تركز على الصحة خاصة على المراكز الصحیة األساسیة. 

 وبعد ذلك قامت الشبكة بجمع المعلومات في المناطق الحدودیة لمراقبة مرافق المراكز الصحیة.
النقاش بالكاف على أن التنظیم االرھابي  واتفقت جمیع الجمعیات الموجودة والمشاركین في مجموعة

یضم العدید من الخالیا اإلرھابیة بما في ذلك االلتحاق بالجبال وأولئك الذین قرروا التحول إلى خالیا 
نائمة. كما تعد المناطق الحدودیة والجبلیة مالذًا لإلرھابیین. عالوة على ذلك، شددت الجمعیات، من 

لى أن الفقر والتھمیش وانغالق اآلفاق لدى الشباب بشكل خاص خالل عملھا على أرض الواقع، ع
 یھیئ الظروف المالئمة للحاضنات االجتماعیة لمكافحة التطرف واإلرھاب.

الكواركیة  -1
 (تاجروین)

أحمد الشریشي -2
-3(الكاف الشرقیة) 

عین برنوسة (الكاف 
 الغربي)،

 الواد (الدھماني) - 4
 

جمعیة المرأة 
 والمواطنة 

 فالكا
 
 
 
 

تحارب الجمعیة ھشاشة أوضاع المرأة والتمییز والعنف الجسدي والنفسي المسلط علیھا. كما تقود 
الجمعیة أعمال وحمالت توعیة ضد العنف المسلط على المرأة في والیة الكاف بما في ذلك بلدیة الكاف 

 الشرقیة.
 یة لضحایا العنف. باالضافة إلى ذلك، تقدم الجمعیة خدمات المتابعة النفسیة والقانون

 الكاف
 الكاف الشرقیة 

 جمعیة جسور للمواطنة 
)AJC ( 
 

مشروع "مسرح التسامح". یھدف ھذا المشروع إلى توعیة الشباب بقیم التعایش والسالم االجتماعي 
من خالل الثقافة في منطقة الكاف. وتتمثل األنشطة الرئیسیة في إنشاء نوادي المسرح وتدریب 

 . المنشطین. كما یتم أیضا إنتاج ونشر مسرحیات من قبل الشباب حول مواضیع الحوار واإلنسانیة

 

المستوى الجھوي 
 الكاف 

جمعیة فنون السینما 
والمسرح بالكاف 

)ACT .( 

یھدف مشروع "إحیاء والیة الكاف من خالل الثقافة" إلى جعل الثقافة محوراً قویاً للتنمیة المحلیة  -1
 الفعالة للمجتمع المدني.من خالل االعتماد على المشاركة 

 الكاف 
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تھدف الجمعیة إلى 
التنمیة المحلیة للكاف 

 من خالل الثقافة. 
 

مقعدًا  160" ھو عبارة عن قاعة عرض وسینما تتسع لـ Théâtre de Pocheمسرح الجیب " - 2
 وتقع في قلب مدینة الكاف وتضم مساحة لالجتماعات والمناقشات

 ".le café de pocheمقھى الجیب "
 . نادي أفالم الكبار ونادي أفالم3
 األطفال 

 ؤتمرات / االجتماعات / المناقشات. . یتم أیضا تنظیم الم4
 

جمعیة إنصاف للتنمیة 
 المستدامة 

 
 

 تنفذ الجمعیة مشاریع مختلفة في مجال االقتصاد التضامني.
 

 وأجرت الجمعیة في الماضي تدریبات لإلشراف على السجناء الشباب ودعمھم.

الكاف  -الكاف 
 الشرقیة واد السواني 

 جمعیة الثقافة والتنمیة
)ACD ( 
 

یتركز عمل جمعیة 
الثقافة والتنمیة على 

تطویر وإدارة 
المشاریع الثقافیة التي 
تساھم في تنمیة منطقة 
الكاف بالتعاون الوثیق 

مع مقھى الفضاء 
 Espaceالثقافي (

Culturel والمقھى (

1" .Siccaveneria" 
یھدف إلى تعزیز جاذبیة السیاحة وسمعتھا في منطقة الكاف من خالل شھًرا  12ھو مشروع مدتھ 

تعزیز تراثھا المحلي والمادي وغیر المادي لجعلھا حجة لتنمیة ریادة األعمال االجتماعیة وكذلك 
 اقتصادھا وسكانھا وأراضیھا.

ي شھر ) ھو مھرجان تونسي دولي للجاز والموسیقى العالمیة یقام فSicca Jazz. "سیكا جاز" (2
 في مدینة الكاف. مشاركة جیدة جدا.  2015مارس من كل سنة منذ سنة 

 
 

 منطقة الكاف. الكاف. 



 

 

 منطقة التدخل المبادرة (المبادرات) -البرنامج (البرامج)  -وصف المشروع (المشاریع)  الجھات الفاعلة
المسرحي للشمال 

)Café-théâtre du 
Nord.( 

 
 جمعیة اآلفاق

 
تعزیز العمل الثقافي 

 واالجتماعي والسیاسي 

 تعزیز األنشطة اإلبداعیة واإلبتكاریة وكذلك الرحالت.
 تعزیز دور المرأة في المجتمع: 

 ن أجل تنمیة الشعور بالمواطنة.إنشاء دور الثقافة السیاسیة م ●
 دعم األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة. ●

 

 الكاف 

 كانت المھام األّولیة للجمعیة مرتبطة بمراقبة االنتخابات.  مراقبون
 ثم تم إنشاء شبكة تركز على الصحة خاصة على المراكز الصحیة األساسیة. 

 الحدودیة لمراقبة مرافق المراكز الصحیة.وبعد ذلك قامت الشبكة بجمع المعلومات في المناطق 
واتفقت جمیع الجمعیات الموجودة والمشاركین في مجموعة النقاش بالكاف على أن التنظیم االرھابي 
یضم العدید من الخالیا اإلرھابیة بما في ذلك االلتحاق بالجبال وأولئك الذین قرروا التحول إلى خالیا 

والجبلیة مالذًا لإلرھابیین. عالوة على ذلك، شددت الجمعیات، من نائمة. كما تعد المناطق الحدودیة 
خالل عملھا على أرض الواقع، على أن الفقر والتھمیش وانغالق اآلفاق لدى الشباب بشكل خاص 

 یھیئ الظروف المالئمة للحاضنات االجتماعیة لمكافحة التطرف واإلرھاب.

 المستوى المحلي: 
 

تم اقتراح األحیاء 
مثال نموذجي التالیة ك

-1للعمل المیداني: 
الكواركیة 
 (تجروین)،

أحمد الشریشي  -2
 (الكاف الشرقیة)، 

عین برنوسة -3
 (الكاف الغربیة)،

 الواد (الدھماني) - 4
المركب الثقافي صحبي 

 المصراتي
یستقبل المركب الثقافي صحبي المصراتي العدید من األنشطة الثقافیة والفنیة خالل السنة. كما یتیح 

 أیضا الفرصة للشباب للمشاركة في الدورات التعلیمیة والتدریبیة.
 الكاف 
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 یھدف مھرجان مسرح الطفل في نسختھ السابعة إلى تقدیم العدید من العروض المسرحیة لألطفال. 

 
 

 الشباب بالدھمانيدار 
 

 تعتبر دار الشباب في قریة الدھماني مكانًا للقاء ومشاركة األطفال والشباب. 
 كما تسمح دار الشباب بتلقي العدید من األنشطة الثقافیة والریاضیة. 

 

 الكاف، الدھماني 

من األنشطة الثقافیة والتكنولوجیة تعتبر دار الشباب بالكاف مساحة لالجتماعات واإلبداع تقدم العدید  دار الشباب بالكاف 
 والریاضیة.

 

 الكاف 



 

 

 
 منطقة التدخل المبادرة (المبادرات) -البرنامج (البرامج)  -وصف المشروع (المشاریع)  الجھات الفاعلة

منتدى الشباب لثقافة 
 المواطنة

 
+ 
 

المعھد الفرنسي 
 بتونس 

 ).PVAMEV. "تعزیز قیم فنون الدفاع عن النفس ضد التطرف العنیف" (1
یھدف ھذا المشروع إلى تعزیز السالم والالعنف بین ممارسي فنون القتال الشباب في 

 والیة القصرین الحدودیة من أجل الوقایة من التطرف المحتمل.
 "سفراء الدیمقراطیة"  - 2

یھدف ھذا المشروع إلى تعزیز تعمیم مفاھیم الحوكمة الرشیدة والدیمقراطیة 
التشاركیة بین القادة الشباب والناشطین في منطقة القصرین. ویستھدف المشروع 

على وجھ الخصوص الفتیات والفتیان خاصة في األحیاء الضعیفة والمناطق الریفیة 
 االستقرار االجتماعي.النائیة التي أصیبت بصدمات من اإلرھاب وعدم 

 القصرین 
 الوالیة 

المركز الثقافي 
للفنون والحرف 

 بجبل سمامة
 
 
 

مؤسسة رامبورغ 
 تونس 

تعمل مؤسسة رامبورغ من أجل النھوض بالتعلیم في تونس وكذلك من أجل الترویج 
 للفن والثقافة.

صحیة ویھدف المركز إلى محاربة اإلرھاب والتطرف باإلضافة إلى توفیر بیئة 
للشباب في المنطقة. كما یعمل المركز، من خالل ثقافة وتعزیز الحرف المحلیة 

والسیاحة المحلیة، على تعزیز وتنمیة معتمدیة جبل السمامة التي تضررت بشدة من 
 اإلرھاب.

 جبل سمامة 

08 
 القصرین -رسم خرائط الجھات الفاعلة في بلدیة الزھور 
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جمعیة رؤیة حرة 
)FSA ( 
 

من تعتبر جمعیة رؤیة حرة جمعیة وطنیة وھي أیضا جزء من مرصد الوقایة 
 تونس (انظر قائمة الجمعیات الوطنیة). OPEVالتطرف العنیف 

 
. تم تصمیم مشروع "القادة التونسیون لألمن البشري" من قبل جمعیة رؤیة حرة 1

للتدخل ضد التعصب والتطرف العنیف في المجتمع التونسي. تم تنفیذ المشروع في 
 القصرین 

 شروع في الشباب والنساء المحلیین.سلیانة وجندوبة. ویتمثل المستفیدون من ھذا الم
. ارتبط أنشطة مشروع "المرأة التونسیة والسالم واألمن" بالتوعیة حول اعتماد 2

 في القصرین.  1325قرار األمم المتحدة رقم 
 . مشروع سالم3

 تونس العاصمة 
 القصرین

 سلیانة  
 جندوبة

 

ثقافیة تعمل في مركز الثقافة وتعتبر جمعیة  2011ماي  6تأسست الجمعیة في  جمعیة خطوة 
والفنون في القصرین. كما تعتمد الجمعیة على الرقص والموسیقى والمسرح لمقاومة 

 التطرف العنیف.
 

): ھو مشروع مفتوح لجمیع Couleursمشروع مھرجان القصرین: "ألوان" (• 
وبرامج  KFMإبداعات الشباب من كافة المجاالت الثقافیة بالتنسیق مع مؤسسة 

 یة حول مكافحة العنف.توع
 اتمام مسرحیة یتم عرضھا على نحو یعكس واقع السجون والسجناء في تونس.• 
 

 والیة القصرین
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 فیلق الرحمة

 
 
 

یعتبر فیلق الرحمة 
منظمة دولیة تقدم 

المساعدة على 
التنمیة وتتواجد في 

 دولة.  46
 

یتمثل الھدف العام من مشروع "حومتي، ألزم نفسي بحیي" في تجربة اآللیات 
 3التشاركیة من أجل القدرة على التكیّف في الوسط الحضري والحكم المحلي في 

 أحیاء غیر مستقرة في والیتي القصرین وتونس. 
ویھدف ھذا العمل إلى دعم عملیة الالمركزیة في تونس وتوحید المقاربات من خالل 

دمج أفضل الممارسات. وذلك من خالل مقاربة القدرة على التكیّف اإلقلیمیة ومن 
خالل توفیر تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت المرتبطة بمشاركة المواطنین 

 وعملیات اإلدارة التشاركیة على أرض الواقع. 
فاعلة ویھدف فیلق الرحمة إلى دعم تطویر المبادرات المحلیة بالتشاور مع الجھات ال

في القطاعین العام والخاص والمجتمع المدني لتلبیة احتیاجات السكان والسلطات في 
األحیاء المستھدفة. وسیتم استھداف القضایا المتعلقة بإدارة النفایات وتخطیط األماكن 

 العمومیة بشكل خاص.

 المستوى الوطني
 سبیطلة
 الزھور

 القصرین
 تونس 

 قفصة
 
 

 المتطوعون الشباب 
 
 

 تعزز ھذه الجمعیة المواطنة والنشاط الشبابي. 
 كما تنظم فعالیات للشباب في المدن الفقیرة بالقصرین. 

 حي الزھور  -القصرین

شباب في خدمة 
 القصرین  -نسائھم

 
 

 ھي جمعیة للدفاع عن حقوق المرأة وتعزیزھا.
 مشروع "معرض المجدیة للحرف التقلیدیة": 

یروج ھذا المشروع للتراث الحرفي في القصرین وینظم معرًضا سنویًا للمنتجات من 
 المنطقة وخاصة للحرفیین المحلیین. 

 والیة القصرین

جمعیة تیقار 
للمواطنة المتناصفة 

 القصرین -
 
 

 تھدف ھذه الجمعیة لتنمیة منطقة القصرین في مجال حقوق المرأة.
وتعمل على إنشاء مركز استماع للنساء ضحایا العنف من أجل تقدیم الدعم النفسي 

 والصحي والقانوني لھن.
باإلضافة إلى ذلك، تقدم الجمعیة ورش عمل حول المساواة بین الجنسین. كما 

 تستھدف النساء في المناطق الریفیة. 

 القصرین 
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 الشباب النشط 

 
 
 
 

لتنمیة المنطقة والبیئة. ویتمثل أحد برامجھا في  تھدف أنشطة جمعیة الشباب النشط
 الحفاظ على الطبیعة وزیادة الوعي بالتنمیة المستدامة في المنطقة. 

1». detecti  « 
استغالل التقنیات الجدیدة لصالح الحفاظ على البیئة وتطویر تطبیق إلدارة سالت 

 النفایات. 

 القصرین 

دار الشباب 
 القصرین

 القصرین  ھي ملتقى للشباب واألطفال وتستضیف األنشطة الثقافیة والریاضیة. 
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غرفة الشباب الدولیة 

 بجرجیس
)JCI( 

شاركت غرفة الشباب في حركات المجتمع المدني ضد اإلرھاب والتطرف العنیف وكذلك 
في مبادرة المراسالت القانونیة واإلداریة بما في ذلك المواقف المناھضة للوضع اإلقلیمي 

 وتطور اإلرھاب و التطرف العنیف.

 جرجیس  -والیة مدنین

برنامج األمم المتحدة 
 اإلنمائي 

 
+ 
 

الھیئة الوطنیة لمكافحة 
 اإلرھاب

یعمل الشركاء على تعزیز القدرة على التكیّف في والیتي مدنین وتطاوین في مواجھة 
 التطرف العنیف من خالل: 

 تمویل المشاریع.  -
 تشجیع المناھج التربویة والحوار لبناء مقاومة التطرف. -
 ة في الوقایة من التطرف.تعزیز دور المرأ -
معالجة العوامل االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والفكریة المؤدیة إلى انتشار اإلرھاب  –

 من خالل تحدید الفرص السیاسیة واالقتصادیة للمجتمعات المعرضة للتطرف والتجنید.

 مدنین، جرجیس 

جمعیة التنمیة 
المستدامة والتعاون 

 الدولي
ADDCI - جرجیس 

 

تعمل جمعیة التنمیة المستدامة والتعاون الدولي من أجل التنمیة المحلیة واإلقلیمیة لخلق 
) الذي OFIIفرص العمل. وتعتبر ھذه الجمعیة شریكة لمكتب الھجرة واالندماج الفرنسي (

 ینظم عملیات العودة الطوعیة والمناصرة والتوعیة حول موضوع الھجرة.
 لضحایا العنف من النساء في جرجیس. وتدیر الجمعیة مركز االستماع

 جرجیس 

09 
 مدنین -رسم خرائط الجھات الفاعلة في بلدیة جرجیس 
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جمعیة التنمیة البیئیة 
 بجرجیس 

)ADEZ( 

 جرجیس العمل من أجل التنمیة المحلیة وحمایة البیئة ومكافحة الھجرة. 

االتحاد الریاضي 
 النسائي بجرجیس

 فریق كرة 2014تعمل الجمعیة على تشجیع الریاضة بین الفتیات التونسیات وقد أسست سنة 
 ید نسائي.

 جرجیس

 رؤى جدیدة جرجیس
 

 ھي جمعیة ثقافیة للتنمیة المحلیة. 
وتقدم الجمعیة أنشطة مسرحیة وتدریب ھادف للشباب بال إمكانیات. كما تنظم أنشطة 

 للمساواة والدفاع عن حق االختالف. 

 جرجیس

 تواصل جرجیس
 
 

تعمل الجمعیة على موضوع المواطنة النشطة والھجرة. وقادت حمالت توعیة حول الھجرة 
 اإلیجابیة. 

 جرجیس

جمعیة المعطلین عن 
 العمل بجرجیس

على دعم وجود الشباب في مناصب  2011تعمل جمعیة المعطلین عن العمل منذ سنة 
ما ننظمت الجمعیة خالل المسؤولیة وتقدیم مقترحات تھدف إلى حل مشكلة بطالة الشباب. ك

فعالیات توعویة للشباب ضد الھجرة غیر النظامیة  2016و  2015و  2014السنوات 
 وشبكات النقل للمالجئ خاصة وأن جرجیس قریبة من الصراع في لیبیا.

 جرجیس  -والیة مدنین
 

مدرسة الصید 
  -بجرجیس 

مركز التكوین المھني 
 بجرجیس

 جرجیس یستضیف المركز أنشطة الصید والتعاون االجتماعي والفني. 

 دار ابن شرف للثقافة
 

 جرجیس األنشطة الثقافیة والفنیة. عرض أفالم وتنظیم نقاشات. 
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 دار الشباب 

 
 جرجیس  الثقافة  -الریاضة  -الموسیقى 
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 صوت الطفل الریفي

 
 

 تھتم الجمعیة بالتربیة وتنقل الشباب واالقتصاد االجتماعي التضامني.
) والمشاركة في التبادالت الدولیة بین الشباب EVSالتطوعیة للشباب ( وتھدف إلى تعزیز الخدمة

 من أجل تعزیز الحوار متعدد الثقافات.
 
" إلى توطید السالم وتحسین صمود الشباب Fi9 up and Living Peace. یھدف مشروع "1

لمجموعة والنساء من أجل الوقایة ومكافحة األسباب الجذریة للتطرف والتطرف العنیف. وتتمثل ا
 10امرأة ناشطة في المجتمع المدني و 20امرأة بما في ذلك  30المستھدفة من المشروع في 

 ممثالت من القطاع العام.

 بني خداش
 مدنین  

 فیلق الرحمة
 

1" .ProGreS Migration:" المستوى الوطني 
بني خداش وسبیطلة  
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 مدنین - بني خداشرسم خرائط الجھات الفاعلة في بلدیة 
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+ 
 

GRDR  
Migration 

 تنمیة المواطنة.
 
 

العمل على كل من القدرة على المبادرة  یھدف المشروع إلى دعم قابلیة الشباب للتوظیف من خالل
 والدعم الفني والدعم المالي (فیلق الرحمة)،

تسھیل الحوار بین جمیع الجھات الفاعلة المحلیة العامة والخاصة لتطویر أدوات التخطیط التي 
 ).Grdrتدمج قضیة الھجرة (

 وعین دراھم
 
 

االتحاد التونسي 
لمساعدة القاصري 

 عقلیا.
)UTAIM ( 

 بني خداش 
 

تدعم الجمعیة المواطنین الذین یعانون من مشاكل نفسیة. وتنظم أنشطة ثقافیة وفنیة لألشخاص 
 (الشباب) الذین یعانون من مشاكل االندماج االجتماعي بسبب اإلعاقات العقلیة.

 بني خداش 

 جمعیة شباب زمور
 بني خداش

 
 

الحفاظ على التراث الثقافي والبیئي للمنطقة وترمیمھ وتنمیتھ. ویتم التخطیط تھدف الجمعیة إلى 
للعدید من األنشطة الترفیھیة في المنطقة من خالل تنظیم الرحالت والمسابقات الثقافیة والریاضیة 

 واألمسیات الموسیقیة وما إلى ذلك.
 

 زمور -بني خداش

جمعیة عبیر بني 
خداش للمعلومات 

 وإعادة التدویر 
 
 

تتمثل مھمة الجمعیة في ضمان نشر أفضل للثقافات الرقمیة وتسھیل الوصول إلى التقنیات 
 لمواطني بني خداش. وتنظم الجمعیة دورات تدریبیة في:

 
 اإلنترنت والوسائط المتعددة. -1
 سر التي تشكو من نقص المال.إعادة تدویر أجھزة الحاسوب وإعادة توزیعھا لأل -2

 بني خداش
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 الصحافة. -التوثیق واألرشیف والرصد  -3

الجمعیة التونسیة 
للعاطلین عن العمل في 

 بني خداش

تعمل الجمعیة على دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في الحیاة االقتصادیة واالجتماعیة. وقد نظمت 
المھني للشباب ذوي اإلعاقة باإلضافة إلى  الجمعیة جملة من الدورات التدریبیة في مجال اإلدماج

حمالت توعیة تھدف إلى تشجیع الشباب على العمل التطوعي واالھتمام بالشؤون المحلیة فیما 
یتعلق بحریتھم وانخراطھم في شبكات اإلرھاب والتطرف العنیف التي تطورت في المنطقة 

 .2011الجنوبیة بعد سنة 

 والیة مدنین
 

Espace Culturel 
Patrie  

 فضاء وطن الثقافي 

 بني خداش  یستضیف الفضاء الثقافي العدید من األحداث الثقافیة ویعتبر مساحة ممتعة وحدیثة. 

دار الشباب ببني 
 خداش

تعتبر دار الشباب ملتقى للشباب واألطفال وتتیح لھم الفرصة لتنظیم أنشطة تستھدف الشباب في 
 بلدیة بني خداش. 

 ي خداشبن

 دار الصناعة التقیلیدیة 
 بني خداش 

تعتبر دار الصناعة التقلیدیة فضاء لعرض المنتجات الحرفیة ولكنھ أیًضا مكان للتدریب على 
 الفنون التقلیدیة في منطقة جنوب شرق تونس. 

 بني خداش
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 -الشمالیة رسم خرائط الجھات الفاعلة في بلدیة تطاوین 

ن  تطا
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 منظمة التنبیھ الدولیة 

 تونس
 
 
 

 . تعزیز مشاركة الشباب في األحیاء الشعبیة المھمشة والمناطق الحدودیة.1
المدن المحرومة حول موضوع التھمیش االجتماعي یھدف ھذا المشروع إلى العمل مع شباب من 

والسیاسي. كما یخطط المشروع إلنشاء أداة لتلبیة االحتیاجات الصحیة للشباب في المناطق المھمشة. 
وترمي ھذه األداة التعاونیة إلى تعزیز دینامیكیة المسؤولیة االجتماعیة في المناطق التي یتعرض فیھا 

 لخطر.النفاذ إلى الخدمات الصحیة ل
 
. تعزیز المشاركة االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة للشباب المھمش في المناطق المعرضة 2

 للتطرف العنیف. 
 .2020-2017مشروع 

یھدف المشروع إلى تحفیز الشباب على االنخراط في المجال االجتماعي واالقتصادي المحلي من أجل 
ي اإلدارة المحلیة في مجاالت تدخل محددة. كما یھدف بناء قدراتھم تدریجیاً وتمكینھم من المشاركة ف

 البرنامج إلى تقلیل الفوارق االجتماعیة واالقتصادیة ومكافحة التھمیش على جمیع المستویات.
 عالوة على ذلك، ركز المشروع على تحدید المشاركین في الوالیات الثالثة فیما یتعلق بما یلي:

 المجتمع المدني المحلي. -
 عالم المحلیة والوطنیة.وسال اإل -
 المنظمات الوطنیة والدولیة. -
 السلطات المدنیة واألمنیة والعسكریة المحلیة. -
 الوزارات والمؤسسات العمومیة. -
 الھیئات الدستوریة (مثل: مقاومة التعذیب ومقاومة الفساد) -

تطاوین والقصرین 
 ودوار ھیشر 

االتحاد الوطني للمرأة 
 التونسیة

 

 تعمل ھذه الجمعیة على محاور الثقافة والتعلیم وحقوق المرأة. 
وتشمل المشاریع المتكاملة، التي تركز على اإلرھاب، تجارب واقعیة ألشخاص كانوا جزًءا من 

 الجماعات المتطرفة العنیفة والذین عادوا إلى بلدانھم.
 لمدنیة.. المشاریع التي تنطوي على العمل مع األمھات في مجال التربیة ا1

والیات مدنین 
 وتطاوین وقابس 
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 عاًما 18إلى  6. خلیة استماع لألطفال الذین تبلغ أعمارھم من سن 2
 . ندوات حواریة للفت أنظار الشباب إلى أھمیة التعلیم قبل التفكیر في الھجرة.3
إلى  9. مشاریع تعاون مستقبلي مع والیتي تطاوین وقابس لألطفال األطفال الذین تبلغ أعمارھم من 4

 سنة لترسیخ ثقافة المواطنة. 18إلى  14سنة ومن  13
المجلس الجھوي 

 للجمعیات 
یعتبر "المجلس الجھوي" ھیئة محایدة وغیر متحیزة تضم كل جمعیات تطاوین دون استثناء. وتم 

 . وتتمثل أھدافھ فیما یلي:2016سنة  PASC-Médenineإنشاء ھذا المجلس بدعم من قبل 
 المجتمع المدني لفائدة الصالح العامتوحید جھود  -
 العمل على إرساء قواعد ومبادئ الحوكمة الرشیدة ومكافحة الفساد -
 خلق مناخ من الثقة والتعاون من خالل ثقافة العمل التشاركي -
 العمل من أجل تنمیة عالمیة ومستدامة في تطاوین -

 تطاوین

جمعیة الدفاع عن 
حقوق اإلنسان 

 بتطاوین 

تقدم الجمعیة متابعة لضحایا انتھاكات حقوق اإلنسان في تطاوین. وتقوم بأنشطة المناصرة والتوعیة 
 بالحقوق األساسیة. وھي جزء من شبكة جمعیات حقوق اإلنسان على المستوى الوطني. 

 تطاوین 

رابطة المواطنة 
 والحریات 

الالمركزیة في تونس وتعزیز  تعمل الرابطة من أجل ترسیخ المواطنة الفاعلة والمساعدة على
 المشاركة السیاسیة خاصة بین الشباب في جنوب شرق تونس.

 

 تطاوین

جمعیة المواطنة 
 وحقوق اإلنسان

 

بھدف تنمیة ثقافة المواطنة بین السكان والدفاع عن حقوقھم  2011تأسست ھذه الجمعیة بعد سنة 
 االقتصادیة واالجتماعیة والمدنیة.

غل في مشاركة الشباب في مجال الشأن العام والدفاع عن الحریات الفردیة وقد تمثل الشغل الشا
والجماعیة حتى یتحمل الشباب مسؤولیاتھم في المستقبل. كما ساعدت ھذه الجمعیة في تنمیة الشعور 

بالمواطنة في مواجھة التفكیر التكفیري في المنطقة ونداء الدولة اإلسالمیة. باإلضافة إلى ذلك، فقد 
لجمعیة العدید من الندوات التوعویة في المعاھد واألماكن العامة خاصة بمناسبة انتخاب نظمت ا

 المرشحین لالنتخابات البلدیة. 

 والیة مدنین
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اتحاد أصحاب 

الشھادات المعطلین 
 ) UDCعن العمل (

UDC 
 تطاوین

جتماعي یعمل قسم اتحاد أصحاب الشھادات المعطلین عن العمل في تطاوین على االندماج اال
 واالقتصادي للعاطلین عن العمل في المنطقة الجنوبیة الشرقیة من تونس.

 كما تقوم الجمعیة بحمالت توعیة وأنشطة مناصرة للتنمیة المحلیة مع المؤسسات الوطنیة. 

 تطاوین

 تطاوین  ھي جمعیة ذات توجھ دیني تنظم أنشطة مختلفة للتضامن مع الفقراء. جمعیة نور تطاوین 
المركب الثقافي 

 بتطاوین 
یقدم ھذا المركب عددًا كبیًرا من األنشطة: المسرح والسینما ودروس الرقص والھیب ھوب 

 والموسیقى وما إلى ذلك. 
 تطاوین



 

 

یشیر المسح المیداني الذي أجریناه، بھدف رسم خریطة 
الجمعیات التونسیة الناشطة والمنخرطة في الوقایة من 

حتیة التطرف العنیف، إلى نقص األنشطة النقابیة والبنیة الت
في بعض المناطق الشعبیة في الحزام شبھ الحضري لتونس 
خاصة في بلدیتي جبل جلود وحي النسیم. ومن ناحیة 

فقد قامت بلدیة سیدي حسین السجومي بوالیة تونس  أخرى،
بتطویر أنشطة وإعتماد مبادرات مصممة خصیًصا لمقاومة 

 التطرف العنیف. 

تجري الغالبیة العظمى من الجمعیات المدرجة في ھذا 
المسح عملھا بفضل التمویل المخصص من قبل الجھات 

لتي المانحة األجنبیة. ویوجد عدد قلیل جدا من المنظمات ا
تستفید من أموال الدولة. وحضى عدد قلیل من ھذه 
الجمعیات / المنظمات بإمكانیة العمل بالشراكة مع 
السلطات أو الوزارات أو المؤسسات الوطنیة، وھو ما 
یؤكده المیل إلى عدم إنشاء أي تعاون عملي بشأن الوقایة 
من التطّرف العنیف. وبالرغم من ذلك، ال تؤكد األدبیات 

المكرسة لدراسة وتقییم أنشطة الوقایة من التطرف  العلمیة
العنیف / مكافحة التطرف العنیف فقط على أھمیة التعاون 
األفقي بین السلطات والمؤسسات العمومیة والقطاع النقابي 
بل تؤكد أیضا على ضرورة دمج المبادرات المحلیة التي 
یقودھا المواطنون في صیاغة سیاسات مكافحة التطرف 

 .5العنیف

بدأت أغلب المنظمات التونسیة مشاركتھا في موضوع 
. وقد شّكلت أسس 2015التطرف العنیف في قُرابة سنة 

األعمال األولى أساًسا لحمایة حقوق اإلنسان والمواطنة 
اھن، یمكن أن نرى في تونس وبناء السالم. في الوقت الر

                                                      
5, Balbi , A.M. & Jacques, C. Aly ,A.
)2015“ (Rethinking countering violent 

extremism: implementing the role of 
civil society”, Journal of Policing, 

Intelligence and Counter Terrorism, 
10:1 ,3-13 

من األنشطة المقدمة للشباب التي  مجموعة
تتنوع بین خلق فرص للحوار والمناصرة من 

 أجل تنظیم األنشطة الفنیة. 

إال أنھ من الضروري التأكید على أن بعض 
الدراسات قد أجریت حول نشاط الوقایة من 

 6التطرف العنیف ومكافحة التطرف العنیف في تونس
قطاع والذي أظھر سطحیة األنشطة المعروضة في ال

النقابي ومخاطر نفور المستفیدین منھا. ولقد سلط ھذا المسح 
الضوء على بعض النقاط الحاسمة المتعلقة بأنشطة المجتمع 

 3-2المدني. حیث لم تتجاوز أبدًا البرامج التي تم تنفیذھا 
سنوات مما یخلق مشكلة عامة في قطاع التنمیة فیما یتعلق 

ل المسح المیداني الذي بالتأثیر المتوقع على اإلقلیم. وخال
تم إجراؤه إلعاد ریم الخرائط، إعتبرت العدید من الجھات 
الفاعلة النقابیة أن االفتقار إلى تمویالت طویلة األجل أحد 
القیود الرئیسیة التي تعیق عملھم. ولسوء الحظ ومن بین 
األنشطة التي تم تحدیدھا، فقد كان ھناك عدد قلیل جدًا من 

جل وكانت العدید من األنشطة المقترحة األنشطة طویلة األ
أنشطة متفرقة وتشمل ضعفین إلى ثالثة أضعاف 

 المستفیدین. 

وختاما، یسمح رسم الخرائط ھذا بتسلیط الضوء على العدید 
من القضایا والقیود التي یمكن أخذھا في االعتبار للوقایة 
من التطرف العنیف. باإلضافة إلى ذلك، یوضح رسم 

ام المجتمع المدني التونسي مع الشباب من أجل الخرائط التز
الحد من التحاقھم بالجماعات المتطرفة. وعلى المستوى 
المحلي ورغم من غیاب االستثمار الحكومي، فقد أتاح 
الدعم المحلي أو الدولي إمكانیة تولي زمام األمور من أجل 

 دعم الدولة التونسیة في انتقال دیمقراطي كامل. 

6Farrell, K. ’Aliaga, L., Tricot O
)2017( “Counter-terror in Tunisia: a 

road paved with good intentions?” 
Saferworld. 

https://www.saferworld.org.uk/long-
reads/counter-terror-in-tunisia-a-road-

paved-with-good-intentions 
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